
0 
 

POMAR / SPEI 

 

 

 

 

 

EVANGIVALDO ANTONIO MACIEL SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARTETERAPIA: AUXILIANDO O PROCESSO CRIATIVO DE CRIANÇAS COM 
SINDROME DE DOWN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2014 



1 
 

 

EVANGIVALDO ANTONIO MACIEL SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTETERAPIA: AUXILIANDO O PROCESSO CRIATIVO DE CRIANÇAS COM 
SINDROME DE DOWN 

 

 

 

 

 

 

Monografia de conclusão de curso a ser apresentada ao 
POMAR/SPEI como requisito parcial à obtenção do título de 
Especialista em Arteterapia. 

                              

 

 

 

 

Orientadora: 

 Prof.ª   Ms.  e doutoranda   Eliana Nunes Ribeiro 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2014 

 



2 
 

 

 

 

 

                

                                                                              

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho aos meus pais, que mesmo não entre 
nós, acompanharam-me durante toda esta jornada; a meus 
filhos e esposa, um grande incentivo para esta nova fase 
de minha vida 

 

  



3 
 

AGRADECIMENTOS                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, pela minha existência  

À minha família, por estar do meu lado em todos os momentos  

À Ângela Philippini, pela orientação, e pelos ensinamentos 

Aos professores e professoras do curso, pelos conhecimentos transmitidos e por 
propiciarem tantas descobertas 

À minha orientadora Prof.ª Eliana Nunes Ribeiro, pela paciência e dedicação 

Aos colegas de turma, pela convivência que se transformou em amizades. 

A Ângella Morgado, monitora da turma, que me ajudava dando carona e por motivo de 
força maior deixou o curso. 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       “A maior limitação para que as pessoas com 

                                                        Síndrome de Down se tornem adultos, integrados 

                                                        produtivos, felizes e independentes não é imposta 

                                                        pela genética, mas sim pela sociedade. “  

                                                                                       Claudia Verneck. 

 



5 
 

RESUMO 

 

 

 No atual  contexto histórico pelo qual passa a sociedade, centrada 

na Inclusão Social  das pessoas com necessidades especiais, a arte 

aparece como instrumento de transformação, favorecendo o ajuste n as 

relações interpessoais deste públ ico na sociedade globalizada.  Esta 

pesquisa apresenta um trabalho arteterapêutico desenvolvido  com 

crianças portadoras de necessidades especiais com síndrome de Down.  

As questões que surgem e levam à pesquisa, partem da necessidade de 

se conhecer melhor a criança com Síndrome de Down, a convivência 

social , a inclusão na escola, e como a arteterapia pode ajudar no pr ocesso 

criativo. Assim, apresenta uma pesquisa bibl iográfica sobre a Síndrome 

de Down, abrangendo desde a sua descoberta, definição, características, 

tratamento, aspectos l igados à inclusão e exclusão social .  Deste modo 

abrange o aspecto terapêutico, o falar, o ouvir, a reflexão sobre o que 

emerge das produções, as orientações que proporcionam um olhar mais 

profundo. 

 

 

 

 

Palavra-chave:  Síndrome de Down -  Criança-Potenciais- Arteterapia-  Convivência 
Social 
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ABSTRACT 

 

In the current historical  context experienced by the company, focused on 

social  inclusion of people with special  needs, the art appears as an 

instrument of change, favoring the setting in interpersonal relationships of 

this public in a globalized society. This research presents an art therapy 

work with chi ldren with special  needs with Down syndrome. The questions 

that arise and lead to research, from the need to better understand the 

chi ld with Down syndrome, social  coexistence, inclusion in school, and 

how art therapy can help the creative process. Thus presents a l i terature 

about Down Syndrome, ranging from i ts discovery, defini t ion, 

characteristics, treatment,  aspects of  soci al  inclusion and exclusion. That  

covers the therapeutic aspect, speaking, hearing, thinking about what 

emerges from the productions, the guidelines provide a deeper look.  

 

 

 

Keywords: Down Syndrome – Child - Potential – Art Therapy - Social Coexistence 

 

 

 

 

 

 

  

  



7 
 

LISTA DE IMAGENS 

 

Imagem 1 - Bebê com síndrome de Down   ...........................................................16 

                   Disponível em: https://www.google.com.br/search\/q=síndrome+de+ 

                   down&source=Inm. 

                   Acessado em: 02/05/2014 

Imagem 2 - Criança com Síndrome de Down .......................................................  20 

                   Disponível em: https://www.google.com.brsearc?q=sindrome+de 

                   Down+imagens&source 

                   Acessado em: 02/05/2014 

Imagem 3 - Presença de três cromossomas  21 .................................................    22 

                   Disponível em: https: //pt.wilkipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down 

                   Acessado em: 02/05/2014  

Imagem 4 - Cariótipo ........................................................................................      23 

                   Disponível em: http: pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%Adrome_de_Down 

                   Acessado em:02/07/2014 

Imagem 5 - Esquema A ......................................................................................    24 

                   Disponível em: Mongolismo Orientação para a famílias 

                   Fonte: LEFEVRE 1988, p. 25 

Imagem 6 - Esquema B.......................................................................................    25 

                   Disponível em Mongolismo Orientação para família   

                   Fonte: LEFÈVRE, 1988, p.26 

Imagem 7 - Cromossomos  ................................................................................    26 

                   Disponível em: https://www.google.com.br/search?q= 

                   Síndrome +de+down+imagens&source 

                   Acessado em : 02/05/2014 

Imagem 8 - Criança com Síndrome de Down ..................................................      31 

                   Disponível em https://www.google.com.br/search?q= 

                   Síndrome+de+down+imagens&sourc=Inm 

                   Acessado em: 02/05/2014 

Imagem 9 -Jovem com Síndrome de Down trabalhando....................................    31 

                   Disponível em https: // www.google.com.br/search?q= 

                   Síndrome+de+down&source=Inms&tbm+isch 

                   Acessado em 04/05/2014 

Imagem 10- Adolescente com Síndrome de Down ...........................................     32 

                   Disponível https://www.google.com.br/search?q=arte+terapia+e+ 

                   Síndrome+de+down 

                   Acessado em: 04/05/2014 

Imagem 11- Adolescente com Síndrome de Down  ............................................  32 

                    Disponível em https://www.google.com.br/search?q=aolecente+ 

                    s+com+síndrome+de+down 

Imagem 12-Jovem com Síndrome de Down Repórter  ......................................       33 

https://www.google.com.br/search/q=síndrome
https://www.google.com.brsearc/?q=sindrome+de
https://www.google.com.br/search?q
https://www.google.com.br/search?q
http://www.google.com.br/search?q
https://www.google.com.br/search?q=arte+terapia+e
https://www.google.com.br/search?q=aolecente


8 
 

                   Disponível em https://google.com.br/search?q=adolescente+ 

                   com+síndrome+de+down&source 

                   Acessado em 04/05/2014 

Imagem 13-Mulher com Síndrome de Down e sua filha  ...................................       33 

                   Disponível em https://www.google.com.br/search?q=sindrome+ 

                   de+down+características&tbm 

                   Acessado em 04/05/2014 

Imagem 14- Idosa com Síndrome de Down mais velha do Brasil .........................   34 

                   Disponível em https://m.folhavitoria.com.br/geral/noticia/02/03/2014 

                   mais-velha-com-sindrome-de-down-do-país-vive-no-espirito-santo-html 

                   Acessado em 04/05/2014 

Imagem 15 - Arteterapia ........................................................................................   35 

                   Disponível em https://www.google.com.br/search?q=sindrome+ 

                   de+down&source+Inm 

                   Acessado em: 05/05/2014 

Imagem 16 - Pintura rupestre  ...............................................................................   37 

                   Disponível em: https:www.google.com.br/search?q=pintura+ 

                   rupestre&source=Inms&tbm=isch&as=X&e 

                   Acessado em: 05/05/2014 

Imagem 17 - Pintura rupestre – Mãos na parede  ...............................................     38 

                   Disponível em https://www.google.com.br/search?q=pintura+ 

                   rupestre&source=Inms&tbm=isch&as=x&e 

                   Acessado em: 05/05/2014 

Imagem 18 - Arte colorida .....................................................................................   40 

                   Disponível em https://www.google.com.br/search?q=sindrome+de+ 

                   down+&tbm=isch&as=x 

                    Acessado em: 05/05/2014 

Imagem 19 – Mãos pintadas ..............................................................................      48 

                    Disponível https://www.google.com.br/search?q=arteterapia& 

                    &tbm=isch&tbo= 

                    Acessado em: 05/05/2014 

Imagem 20 - Roda de crianças .........................................................................       64 

                    Disponível em https:/1.bp.blogspot.com_MYdGO_inYuA/U4kjsO 

                    Splvil/AAAAAAAAL8/v7CSTe3zrsl/s1600/roda.jpg 

                    Acessado em: 20/06/2014 

Imagem 21 -A escola / Ambulatório  .................................................................      65 

                    Acervo pessoal do autor 

Imagem 22- Pintura ..........................................................................................       70 

                    Acervo pessoal do autor  

Imagem 23 - Colagem  ....................................................................................        71 

                     Acervo pessoal do autor 

Imagem 24 - Desenho  .....................................................................................       72 

                     Acervo pessoal do autor 

Imagem 25 - Massa de modelar  .....................................................................     74 

https://google.com.br/search?q=adolescente
https://www.google.com.br/search?q=sindrome
https://m.folhavitoria.com.br/geral/noticia/02/03/2014
https://www.google.com.br/search?q=sindrome
https://www.google.com.br/search?q=pintura
https://www.google.com.br/search?q=sindrome+de
https://www.google.com.br/search?q=arteterapia&


9 
 

                     Acervo pessoal do autor 

Imagem 26 - Fotografia  ....................................................................................   75 

                     Acervo pessoal do autor 

Imagem 27 - Jogo da memória .........................................................................   76 

                     Acervo pessoal do autor     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 
 

SUMARIO 

 

RESUMO  ....................................................................................................................6 

ABSTRACT .................................................................................................................7 

LISTA DE IMAGENS ...................................................................................................8  

SUMARIO     ..............................................................................................................10 

APRESENTAÇÃO .....................................................................................................11 

INTRODUÇÃO ..........................................................................................................14 

CAPITULO I      SÍNDROME DE DOWN  .................................................................16 

1.1 Aspecto  Genético ...............................................................................................17 

1.2 Características da Síndrome de Down  ...............................................................20 

1.3 Saúde ................................................................................................................ 26 

1.4 Aprendizagem .....................................................................................................27 

1.5 Tratamento ..........................................................................................................28 

1.6 Expectativa de vida .............................................................................................29 

1.7 Dia Internacional da Síndrome de Down .............................................................30 

CAPITULO II    ARTETERAPIA  ..............................................................................35 

2.1 Breve histórico .....................................................................................................36 

2.2 Conceitos de Arteterapia .....................................................................................39 

2.3 Linguagens e materiais expressivos  ..................................................................42 

CAPITULO III  ARTETERAPIA E A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN .......48 

3.1  Arteterapia  .........................................................................................................48 

3.2  A Deficiência ......................................................................................................51 

 3.3  Características  dos  materiais expressivos .................................................... .55  

 3.4 Inclusão Escolar  de crianças com Síndrome de Down....................................  58 

 3.5 Socialização de crianças com Síndrome de  Down  ........................................  61 

CAPITULO IV   TRABALHO DE CAMPO................................................................64 

4.1 A Escola ..............................................................................................................64 

 4.2 O Grupo  .............................................................................................................66 

4.3 Atividades expressivas ........................................................................................70 

CONCLUSÔES  E  RECOMENDAÇÕES  ................................................................78 

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS  .......................................................................81 

 

  



11 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 No fim do serviço militar, preocupei-me em preparar-me para uma nova fase da 

minha vida, após quase trinta anos de serviços prestados, pois sabia que ao aposentar-

me não poderia ficar muito tempo sem fazer nada. Já no final da carreira trabalhei em 

uma equipe multidisciplinar, com; Médico, Advogado, Psicólogos, Capelão Naval e 

Assistente Social, o que inspirou-me para ter uma nova profissão em que também 

pudesse ajudar. Escolhi a Terapia Ocupacional pois encaixava-se no perfil, uma 

profissão não muito divulgada na época, mas de grande repercussão, principalmente 

na equipe.  

 A jornada foi longa e árdua, pois muitos outros colegas também estudavam e 

para sair à noite para estudar a concorrência era grande, estando de serviço. Ao 

concluir a graduação aposentei-me, ficando quase um ano sem conseguir trabalhar na 

nova profissão, por um lado, por causa da falta de experiência, por outro, as 

oportunidades apresentaram-se na maioria das vezes na psiquiatria, e não me sentia 

ainda muito à vontade neste campo de atuação. As oportunidades surgiam, até que um 

dia fui trabalhar em uma clínica de reabilitação, onde deparei-me com diversas 

patologias, principalmente com crianças especiais com síndrome de Down, onde me 

apaixonei. Os resultados eram lentos, mas valia a pena. Depois fui trabalhar na área 

social com crianças, adolescentes, adultos e idosos e de tanto escolher acabei sendo 

escolhido, para trabalhar na Psiquiatria com adultos e na reabilitação infantil, 

preferencialmente com crianças especiais com a síndrome de Down e outras 

patologias. 

Hoje faço parte de uma equipe transdisciplinar composta por; Terapeutas 

Ocupacionais, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogas, Educadores físicos, Psicólogas, 

Assistentes Sociais, médico Geneticista e Musicoterapeuta. Já pensava em uma pós 

graduação que pudesse contribuir ainda mais. Cheguei à Arteterapia na Clínica Pomar, 

lugar de muitas experiências e ensinamentos. A Arte passou a fazer parte do meu dia-

a-dia e, com ela, um novo incentivo. Desde adolescente já trabalhava com materiais, 

reaproveitando os mesmos e mudando a sua funcionalidade e características, e já 

construía os meus brinquedos principalmente com latas de óleo, madeiras, papelões, 

caixas de diversos tamanhos, jornais, enfim já me preparava com essas habilidades 

para poder contribuir no futuro. Hoje transformo, faço adaptações nos materiais, para 

que melhor servirem   às minhas necessidades.   
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Sinto-me realizado e gratificado pelo que faço hoje, tanto na Psiquiatria como na 

Reabilitação infantil. Ainda há muitas barreiras, mas a arteterapia está me ajudando 

nestas dificuldades encontradas pelo caminho. 

O tempo passou e os caminhos levaram-me ao trabalho com portadores de 

necessidades especiais, ainda usando várias modalidades como desenhos e pintura 

como ferramenta de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A Síndrome de Down, é di ferenciada como condição genética, que 

al tera o seu portador em propriedades físicas e mentais exclusivas. Este 

sintoma é considerado uma das mais frequentes anormal idades numéricas 

dos cromossomos autossômicos, e origina a mais antiga agente genética 

do retardo mental .  Progressos tecnológicos e científ icos tem 

acrescentado expressivamente a sobrevivência dessas crianças, além 

disso, movimentos socioculturais tem procurado incluir estes indivíduos 

na coletividade, instigando sua participação em contextos sociais 

diversos, solici tando-lhes o exercício da cidadania. 

  A Consti tuição da República Federativa do Brasi l ,  ressalta, no 

Capítulo II, da Seguridade Social , Art.203,  que a assistência será 

prestada a quem dele necessi tar, independente de contribuição à 

seguridade social , e tem por objetivos:  
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IV- Habi l i tação e reabili tação das pessoas portadoras de deficiência 

e a promoção de sua integração à vida comunitária.  

   - Descrever as características da síndrome de Down  

   - Investigar as possibi l idades da Arteterapia no tratamento da síndrome 

de Down 

   - Relatar um trabalho plástico, com Arteterapia e síndrome de Down  

   - Sinalizar para a importância da Arteterapia no tratamento da síndrome 

de Down 

As questões que surgiram e levaram-me à pesquisa, partem da 

necessidade de se conhecer melhor a criança portadora de necessidades 

especiais com a Síndrome de Down, sua convivência social , inclusão 

escolar, e como a arteterapia pode ajudar.  

O presente trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre a 

Síndrome de Down, abrangendo algumas informações sobre a sua 

descoberta, definição, características, tratamento e aspecto s l igados à 

inclusão social . Além   da parte teórica desta pesquisa, foi  efetuado um 

trabalho arteterapêutico com crianças portadoras da Síndrome de Down, 

com faixa etária de 06 a 12 anos.  Para melhor atender os objetivos 

propostos, o estudo será distr ibuído em quatro capítulos;  

No primeiro capítulo,  abordou-se a definição da Síndrome de Down, 

origem, características, tratamento,  diagnóstico e orientações. 

No segundo capitulo, serão apresentadas as definições da 

Arteterapia, como desenvolve-se o processo, quais as modal idades 

expressivas, e a abordagem Junguiana.  

No terceiro capitulo aborda-se o tema, da interação entre 

Arteterapia e a Síndrome de Down, e como a arteterapia pode auxi l iar na 

inclusão escolar, e na socialização.            
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E no quarto capitulo será relatada a experiência arteterapêutica, 

incluindo aspectos da casuística,  dando a ênfase à pratica da Arteterapia 

com crianças portadoras de necessidades especiais com a Síndrome de 

Down, de seis a doze anos de ambos os sexos.   

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

  SINDROME DE DOWN 

Imagem 1   Bebê com Síndrome de Down.  
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Disponív el  em; https: / /www.google.com.br/search?q=sindrome+de+down+  

imagens&source 

         O tempo decorrido entre o nascimento e o diagnóstico , é a di ferença 

fundamental  entre o momento da notícia e o da descoberta. A notícia 

transmitida de forma imprópria pode afetar espontaneamente a aceitação 

dessa criança por sua famíl ia, que às vezes demora meses ou anos para 

se reequil ibrar e procurar os expedientes terapêuticos imprescindíveis . 

Muitas vezes, os pais intuem que algo está errado bem antes do médico,  

principalmente aqueles que já t iveram outros fi lhos, e são capaze s de 

detectar pequenas al terações antes que elas se tornem mais evidentes. A 

maior parte das pessoas imagina-se despreparada para cuidar de um fi lho 

especial . A criança que nasce ou torna-se especial  desconhece sua 

si tuação de comprometimento. Os progenitores sentem-se inábeis, 

amedrontados até pela imagem de criar e desenvolver um fi lho especial . 

Com uma criança especial tudo é di ferente, ela representa o inesperado, 

indesejado e incógnito. Mesmo que a dor, a admiração e a reje ição sejam 

sobrepujadas um período de “as  vezes uma vida inteira”,  para aqueles 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Brushfield_eyes.jpg
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que alcançam subjugar as mais do que acessíveis di f iculd ades iniciais, 

muitas alegrias estão guardadas.  

                                                                                                                          

1.1  ASPECTO GENÉTICO 

Recebe o nome em homenagem a John Langdon Down, médico 

bri tânico que descreveu a síndrome em 1862. A sua causa genética foi  

descoberta em 1958 pelo professor Jérôme Lejeune, que descobriu uma 

cópia extra do cromossoma 21. É o distúrbio ge nético mais comum, 

estimado em 1, a cada 1000 nascimentos.  

O mongol ismo, também chamado “Síndrome de Down’’  ou tr issomia  

21, faz parte do grupo de encefalopatias não progressivas, isto é, que à 

medida que o tempo passa não mostram acentuação da lentidão do 

desenvolvimento, nem o agente da doença torna-se mais grave. 

Uma criança com a síndrome de Down tem tendência espontânea para a 

melhora, porque o seu sistema nervoso central  continua a amadurecer 

com o correr do tempo; o problema é que esse amadurecimento é mais 

lento do que o observado nas crianças normais.  (BEATRIZ HELENA, 1998, 

p. 17). 

Segundo Alv es,  (201, p18) a Síndrome de Down, também 

conhecida como Mongol ismo ou t r issomia 21,  genericamente 

doença local izada no cérebro,  encefalopat ia,  não é progressiv a, 

possui  tendência para melhoras espontâneas,  poi s o Sistema 

Nerv o Central  cont inua a amadurecer com o tempo. É uma 

disfunção cromossômica e uma def iciência mental  con gêni ta  

comum, e geralmente pode ser diagnost icada ao nascimento ou 

logo depois por suas caracterí st icas,  que v ariam entre os 

portadores,  mas di fere pelo seu genót ipo.   

” Quando  um estigma é imediatamente perceptível , permanece a questão 

de se saber até que ponto ele interfere com o fluxo da interação.”  

(GOFFMANN,1988, p.59).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Langdon_Down
http://pt.wikipedia.org/wiki/1862
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Lejeune
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       Pimentel  (2012, p29) ressalta que a Síndrome de Down está 

relacionada a uma cromossomopatia, ou seja, a uma anormal idade n a 

consti tuição cromossômica, que ocorre no momento ou após a concepção. 

Esse erro genético não tem relação com etnia ou classe social e 

apresenta-se mais comumente sob a forma de um cromossomo extra no 

par 21, por isso é também chamado de tr issomia 21 ou t r issomia simples.  

Porem outros tipos de al terações cromossômicas também foram 

detectados nos cariótipos de pessoas com Síndrome de Down como, por  

exemplo, a translocação e o mosaico . No entanto, em todos os três é 

sempre o cromossomo 21 o responsável pelas  características fenotípicas 

pecul iares dessa síndrome.  

A Síndrome de Down ou Trissomia do cromossoma 21 é um distúrbio 

genético causado pela presença de um cromossomo 21 extra,  total  ou 

parcialmente.  Esta foi  a primeira síndrome associada a uma aberração 

cromossômica, sendo a principal  causa genética da deficiência mental . 

Brunoni (1999) descreve a Síndrome de Down como uma 

cromossomopatia, ou seja, uma síndrome cujo quadro cl ínico global deve 

ser expl icado por um desequi l íbrio na consti tuição cromossômica, no caso 

a presença de um cromossomo a mais no par 21, caracteriza ndo assim 

uma tr issomia 21. O termo tr issomia refere-se a um cromossomo a mais 

no cariótipo de uma pessoa, fazendo com que o número total  de 

cromossomos na Síndrome de Down seja 47 e não 46.  

A Síndrome de Down pode ser causada por três tipos de 

comprometimentos cromossômicos: Trissomia simples, Translocação e 

Mosaicismo.  

 

Trissomia simples:  

Quando corre a não dis junção do cromossomo 21, percebe -se 

claramente a tr issomia, ou seja o 3º cromossomo extra ao par 21, 

causando a síndrome. Sua incidência é a mais comum, ocorrendo mais ou 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%BArbio_gen%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%BArbio_gen%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cromossomo_21
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menos em 96% dos casos, sendo suas causas discutíveis, já que os pais 

tem cariótipo normal, e a tr issomia se dá por acidente.  

Trissomia por translocação :  

Quando o cromossomo adicional está sobreposto a um cromossomo 

de outro par, portanto não se trata de uma tr issomia l ivre. A translocação 

se dá quando um cromossomo do par 21 e o outro, ao qual se agrupou, 

sofrem uma quebra na sua região central .  Há uma união entre os dois 

braços mais longos e perda dos dois braços curtos. Não se notam 

di ferenças clinicas entre as crianças com trissomia simples ou por 

translocação, e ocorrem em 2% dos casos. 

Mosaicismo :  

Presença de um percentual de células normais (46 cromossomos) e 

outro percentual com células tr issômicas (47 cromossomos). Ocorre em 

cerca de 2% dos casos. A causa desta “falha” é , até o momento,  

desconhecida, mas sabe-se, no entanto, que há probabi lidade de 

reincidência numa mesma famíl ia.  

Segundo Schawartzman (1999), alguns fatores podem modificar a 

incidência da Síndrome de Down, e são classi f icados em ambientais 

exógenos e endógenos. Entre os endógenos, o mais importante é,  

indiscutivelmente, a idade materna. Mulheres mais velha s apresentam 

riscos maiores de terem fi lhos tr issômicos, possivelmente devido ao fato 

do envelhecimento dos óvulos. O mesmo não acontece com os 

espermatozoides e por esta razão é que não há uma relação direta entre 

a Síndrome de Down e a crescente idade paterna.                                 

 

1.2 CARACTERISTICAS DA SÍNDROME DE DOWN 
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Imagem 2    Criança com Síndrome de Down.  

 

Disponív el  em; https: / /www.google.com.br/search?q=sindrome+de+down+  

imagens&source 

  

Uma pessoa com a síndrome pode apresentar todas ou  algumas das 

seguintes caracteristicas físicas:  

 olhos amendoados 

 uma prega palmar transversal  única (também conhecida como 

prega simiesca)  

 dedos pequenos  

 fendas palpebrais obl íquas  

 ponte nasal comprimida 

 l íngua protrusa (devido à pequena cavidade oral)  

 pescoço pequeno 

 (manchas de Brushfield) conhecidos por pequenos pontos 

brancos na peri feria da  íris do olho humano  

 uma flexibi l idade exagerada nas articulações 

  defei tos cardíacos congênitos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prega_palmar_transversal_%C3%BAnica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manchas_de_Brushfield
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Defeitos_card%C3%ADacos_cong%C3%AAnitos
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 espaço demasiado entre o hálux e o segundo dedo do pé. 

Habitualmente a Síndrome de Down pode ser diagnosticada no 

nascimento, pela apresentação de uma série de particularidades, 

adulterações fenotípicas, que, se anal isadas em conjunto,  admitem a 

suposição diagnóstica.  

Em bebês, a presença de pelo menos seis dentre os dez sinais 

descri tos por Hal l  (SCHWARTZMAN, 1999) justi f ica o diagnostico clinico 

da Síndrome de Down:  

 Reflexo de Moro hipoativo 

 Hipotonia 

 Face com perfi l  achatado 

 Fissuras palpebrais com incl inação para cima  

 Orelhas pequenas, arredondadas e displásicas 

 Excesso de pele na nuca 

 Prega palmar única 

 Hiperextensão das grandes articulações 

 Pélvis com anormal idades morfológicas ao Raio -X 

 Hipoplasia da falange média do 5º dedo.  

Outra particularidade frequente é a microcefal ia, com pouco peso e 

volume do cérebro. O avanço na aprendizagem é também 

caracteristicamente afectado por enfermidades  e deficiências motoras,  

como moléstias infecciosas recorrentes, problemas no coração, 

problemas na visão (miopia, astigmatismo ou estrabismo) e na audição.  

O diagnóstico defini tivo da Síndrome de Down é alcançado com o 

estudo cromossômico de Cariótipo: que corresponde à identidade 

genética do ser humano, e é realizado através de um exame conhecido 

como cariograma, e torna-se possível  obtê-lo, mesmo no feto.  Os 

di ferentes cariótipos relacionados à Síndrome de Down, são evidenciados 

nas figuras seguintes. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1lux
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microcefalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_infecciosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miopia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astigmatismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrabismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A7%C3%A3o
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Imagem 3        A presença de três cromossomas 21 no cariótipo é o 

sinal  da síndrome de Down por tr issomia 21.  

 

Disponív el  em; http: / /pt .wikipedia.org/wiki /Fichei ro:Tr isomie_21_Genom-Schema.gif  

  

 

 

Imagem 4          Cariót ipo de uma pessoa com síndrome de Down causada por 

uma translocação Robertsoniana .  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cromossoma_21_(humano)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%B3tipo
http://pt.wikipedia.org/wiki/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%B3tipo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transloca%C3%A7%C3%A3o_Robertsoniana
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Disponív el  em; http: / /pt .wikipedia.org/wiki /Fichei ro:Tr isomie_21_Genom -Schema.gif  

 

 

 

 

 Imagem 5  Comparação do esquema A normal e o B com síndrome de Down   

http://pt.wikipedia.org/wiki/
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 Mongol ismo Orientação para famil ias. (LEFÈVRE, 1988,p.25)  
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Imagem 6     Comparação do esquema A síndrome de Down e o B com 

síndrome de Down Mosaico.  

 

Mongol ismo Orientação para famil ias . (LEFÈVRE, 1988, p.26)  
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Imagem 7     Cromossomos  

 

Disponível  em:  https://www.google.com.br/search?q=sindrome+de+ 

down+ imagens&source 

 1.3 SAÚDE 

Uma serie de patologias estão associadas ao quadro de Sindrome 

de Down. As cardiopatias congênitas afetam 40% destas crianças. 

Analogamente,  a principal  causa de uma cardiopatia congênita é a 

Síndrome de Down. Assim, 40% das crianças com Síndrome de Down e 

cardiopatia congênita tem algum defei to do septo atrioventr icular. As 

cardiopatias básicas são comunicação átrio-ventricular, comunicação 

interventricular , persistência do canal arterial , comunicação interatrial , 

tetralogia de Fallot . São as causas fundamentais de mortal idade das 

https://www.google.com.br/search?q=sindrome+de+%20down
https://www.google.com.br/search?q=sindrome+de+%20down
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardiopatias_cong%C3%A9nitas
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Defeito_do_septo_atrioventricular&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunica%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1trio-ventricular&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_interventricular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_interventricular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Persist%C3%AAncia_do_canal_arterial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_interatrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tetralogia_de_Fallot
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crianças com este sintoma. Apesar disso, se forem bem cuidadas, a 

expectativa de vida destas crianças poderá ser bastante alongada. A 

afecção do foro gastroenterológico mais repetida é a atresia duodenal , 

mas também aparecem a estenose pi lórica, a doença de Hirschsprung  e 

as fístulas traqueo-esofágicas. A incidência total  de más formações 

gastroenterológicas é de 12%.  Aproximadamente 3% destas crianças têm 

cataratas congênitas importantes,  que devem ser extraídas 

precocemente. Igualmente são mais amiúdados os glaucomas. A hipotonia 

é muito frequente no recém-nascido, o que pode interferi r  com o al imento 

ao peito. Normalmente a nutrição demora mais tempo e apresenta mais 

problemas devidos à protrusão da l íngua. A obstipação é mais repetida 

devido à hipotonia da musculatura intestinal .  A lassidão das articulações 

e a hipotonia  combinadas, podem aumentar a incidência de deslocamento  

congênito da anca, embora esta al teração seja rara.  As convulsões são 

mais frequentes, com incidência de 10%.  A imunidade celular  está 

diminuída, pelo que são mais frequentes determinadas infecções, como 

as respiratórias.  Habitualmente têm hipertrofia dos adenóides e das 

amígdalas. Há uma maior incidência de leucemias. São muito amiudadas 

as al terações auditivas nestas crianças , devido à oti tes serosas crônicas, 

e as deformidades da condução neurosensorial .  

Há uma ampla polêmica sobre a instabi lidade atlantoaxial . 

Radiologicamente, 15% ou mais dos casos proporcionam evidência deste 

fato, mas há muito poucas crianças com di ficuldades neurológicas 

associadas. Há um declínio no crescimento com tendência para a 

obesidade. O hipoti reoidismo congênito é mais repetido nas crianças com 

trissomia 21. Os dentes tendem a ser encurtados e espaçados 

i rregularmente.  

1.4 APRENDIZAGEM 

O preconceito e o senso de justiça com relação à Síndrome de Down 

no passado, fez com que essas crianças não tivessem nenhuma chance 

de desenvolverem-se cognitivamente, pois pais e professores não 

acreditavam na sua possibil idade da al fabetização, eram rotuladas como 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Atresia_duodenal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estenose_pil%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_de_Hirschsprung
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%ADstulas_traqueo-esof%C3%A1gicas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catarata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Glaucoma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipotonia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Protrus%C3%A3o_da_l%C3%ADngua&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obstipa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Laxid%C3%A3o_das_articula%C3%A7%C3%B5es&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convuls%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imunidade_celular
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipertrofia_dos_aden%C3%B3ides&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipertrofia_das_am%C3%ADgdalas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leucemia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Otites_serosas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Condu%C3%A7%C3%A3o_neurosensorial&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Instabilidade_atlantoaxial&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obesidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipotireoidismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preconceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
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pessoas doentes e, portanto, excluídas do convívio social . Hoje em dia já 

se consegue que o aluno com Síndrome de Down supere problemas em 

transformar tarefas, juntar habi lidades e ideias, arquivar e transferi r o que 

sabem, adaptarem-se à si tuações novas, e, portanto todo aprendizado 

deve sempre ser estimulado a part i r do palpável , necessi tando de 

instruções visuais para consolidar o conhecimento . Um modo de estimular  

a aprendizagem é o uso do brinquedos e de jogos educativos, tornando a 

tarefa prazerosa e interessante. O ensino deve incluir o  brinquedo e fazer 

parte da vida cotidiana, acordando assim o interesse pelo aprender.  

 No procedimento de aprendizagem, a criança com Síndrome de 

Down precisa ser reconhecida como ela é, e não como adoraríamos que 

fosse. As di f iculdades devem ser vistas como ponto de partida e não de 

chegada na educação, para aumentar os procedimentos cognitivos 

adequados. 

A Teoria da modificabi lidade cognitiva estrutural , do psicopedagogo 

Reuven Feuerstein, assegura que a esperteza de uma  pessoa, 

independente de sua época, pode ser aumentada". Um neto de Feuerstein, 

portador de Síndrome de Down, que teve sua inteligência exerci tada por 

seus métodos desde o nascimento,  sempre conviveu na escola normal 

com bom desempenho.  

 

1.5 TRATAMENTO 

Várias formas podem colaborar para uma ampl iação do 

desenvolvimento da criança com síndrome de Down: interferência precoce 

na aprendizagem, monitoração de di f iculdades comuns como a ti róide, 

tratamento cl ínico sempre que relevante, um ambiente famil iar  f i rme e 

condutivo, exercícios vocacionais, são alguns exemplos. Por um lado, a 

síndrome de Down sal ienta as barreiras genéticas, e no outro lado o  que 

se pode fazer para  acrescentar,  e também sal ienta que a educação pode 

produzir   excelentes resultados independentemente do início. Assim, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brinquedo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_educativos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_modificabilidade_cognitiva_estrutural
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicopedagogo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reuven_Feuerstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tir%C3%B3ide
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambiente_familiar&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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comprometimento individual dos pais, tutores e terapeutas com estas 

crianças, pode ocasionar resultados posi tivos inesperados.   

As crianças com Síndrome de  Down repetidamente apresentam 

diminuição do tônus dos órgãos fonoarticulatórios e, portanto, fal ta de 

controle motor para articulação dos sons da fala, além de um atraso no 

desenvolvimento da l inguagem. O fonoaudiólogo será o terapeuta 

responsável por adequar os órgãos responsáveis pela articulação dos 

sons da fala, além de contribuir no desenvo lvimento da l inguagem.    

Segundo o pediatra Zan Mustachi, especialista em Síndrome de 

Down e organizador do 3º Simpósio Internacional  da Síndrome de Down, 

o Brasi l  é hoje o segundo melhor país do mundo em assistência à pessoa 

com Down, estando atrás apenas da Espanha. Nos úl t imos cinco anos, 

houve redução no número de internações de pessoas com Down. Nos 

úl t imos dez anos a qual idade de vida deles melhorou, esp ecialmente no 

que diz respeito à educação, e a expectativa de vida de um Down, que há 

uma década era de 30 anos, hoje é de 60 anos , afi rmou o médico. 

Segundo ele, essas conquistas só foram possíveis porque pais e 

profissionais lutaram por esses direi tos , e os governos fizeram sua parte.  

Mustachi ressalta ainda que hoje há muito mais profissionais capacitados 

para atender os indivíduos com Down.  

 

1.6 EXPECTATIVA DE VIDA 

Devido aos progressos da medicina, que hoje trata as  di f iculdades 

médicas  integradas à síndrome com relativa facil idade, a expectativa de 

vida das pessoas com síndrome de Down vem aumentando 

signi ficativamente  nos úl t imos anos. Para se ter uma ideia, enquanto em 

1947 a expectativa de vida era entre 12 e 15 anos, em 1989, subiu para 

50 anos.  

 Ul timamente, é cada vez mais corriqueira  pessoas com síndrome 

de Down aproximam-se dos 60,70 anos, ou seja, uma perspectiva de vida 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terapia
http://www.meetingeventos.com.br/siteV3/downiii/menu/menu.aspx?language=pt-BR
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
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muito semelhada com a da população em geral . Em 2007 faleceu em 

Anápol is, Goiás, a pessoa com síndrome de Down mais velha do mundo, 

Di lmar Teixeira (n.1934), com 74 anos.  

Hoje pessoas com Síndrome de Down tem proporcionado avanços 

impressionantes e rompendo muitas barreiras. Em todo o mundo e aqui  

no Brasi l , há pessoas com Síndrome de Down, estudando, tr abalhando, 

vivendo sozinhas,  casando-se e até chegando à universidade. A melhor 

forma de combater  o preconceito é através da informação e da inclusão 

de todas as pessoas, na famíl ia, na escola, no merca do de trabalho e na 

comunidade. Dependendo do grau da severidade e do comprometimento 

da síndrome, hoje podemos ver essas pessoas consti tuindo famíl ia,  

casando e até gerando fi lhos. 

1.7 DIA INTERNACIONAL DA SINDROME DE DOWN  

O Dia Internacional da Síndrome de  Down - 21 de março, já era 

lembrado em diversos países, mas agora passou a fazer parte do 

calendário oficial  de 193 países membros das Nações Unidas –  ONU. 

Esta data foi  escolhida pela Associação Internacional, Down 

Syndrome International, em alusão aos três cromossomos no p ar de 

número 21 (21/3) que as pessoas com síndrome de Down possuem.  

Imagens de bebês, crianças, adolescentes e até adultos, mostrando 

que hoje  conseguem ter uma vida di ta normal na sociedade, destacando-

se a idosa considerada a mais velha do mundo a DIOMAR, que faleceu 

com 74 anos em 2007, e  a idosa ESTER que superou Diomar, pois foi  a 

óbi to este ano com 77 anos, sendo considerada a idosa com Síndrome de 

Down mais velha do mundo.   

Imagem 8-  Criança com a síndrome de Down  

http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1polis
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Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=sindrome+de  

+down&source =Inm  

 

Imagem 9   Jovem com Síndrome de Down Trabalhando.  

 

Disponív el  em: https: / /www.google.com.br/search?q=sindrome+de+down&  

source=lnms&tbm=isch 

Imagem 10      Adolescente com Síndrome de Down Aula de Balé.  

https://www.google.com.br/search?q=sindrome+de
https://www.google.com.br/search?q=sindrome+de+down&
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Disponív el  em:   ht tps: / /www.google.com.br/search?q=arte+terapia+e+ 

sindrome+de+down 

 

 

Imagem 11    Adolescente com Síndrome de Down Remando 

 

Disponív el  em: https: / /www.google.com.br/search?q=adolescente+s+com+ 

sindrome+de+down 

 

 

Imagem 12     Jovem com Síndrome de Down Repórter.  

https://www.google.com.br/search?q=arte+terapia+e+%20sindrome+de+down
https://www.google.com.br/search?q=arte+terapia+e+%20sindrome+de+down
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Disponív el  em: https: / /www.google.com.br/search?q=adolescente+com+ síndrome 

+de+down&source 

Imagem 13   Mulher com Síndrome de Down e sua f i lha 

 

Disponív el  em: https: / /www.google.com.br/search?q=sindrome+de+down+  

caracter ist icas&tbm  
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Imagem 14: Idosa com síndrome de Down mais velha do Brasil (77 anos), 

faleceu no dia 25 de março de 2014.  

 

Disponív el  em:ht tp:/ /m.folhav i tor ia.com.br/geral /not ic ia/2014/02/mais -v elha-com-

sindrome-de-down-do-pai s-v ive-no-espi r i to-santo.html 
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CAPITULO II  

Imagem 15    ARTETERAPIA 

 

https:/ /www.google.com.br/search?q=sindrome+de+down&source=lnm   

“Arte  é a expressão mais pura que há para a demonstração do 

inconsc iente de cada um. É a l iberdade de expressão,  é  

sensib i l idade,  cr iat iv idade,  é vida” (Jung).  

 

        A arte nos descreve a narrativa de um povo, e pelo meio da 

construção pecul iar do universo, o ser humano edifica e cria sua cul tura. 

Os povos ancestrais pintavam nas cavernas e sobre a pedra, e 

registravam em madeiras e ossos de animais. Jung dizia “Pintar aquela 

coisa que vemos diante de nós, é uma arte distinta de pintar o que vemos 

dentro de nós”  ( ) . 

http://espacoarteterapeutico.blogspot.com.br/
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O acordar da arte aconteceu desde os povos ancestrais,  mas o 

empenho em pesquisar a semelhança da arte com o desempenho humano 

ainda pode ser estimado como recente,  assim pode-se considerar também 

que a arteterapia aborda um método terapêutico recente que pode ser 

conceituado como: 

Uma abordagem terapêutica que uti l iza como mediação a expressão 

artística, com a final idade de possibi l i tar ao indivíduo concretizar e 

expressar uma imagem interna, ou seja, pela mediação da criação (da 

forma) transformamos a substância bruta em consciente.  

A concepção dá forma às imagens do inconsciente que estão plenas de 

sentimentos,  aspirações e potência psíquica, tornando-as conscientes, 

carregada de signi ficados e afetos, para o reconhecimento do indivíduo. 

 

2.1   Breve histórico 

Há aproximadamente 25 mi l  anos, nasce a ARTE! . Nessa época 

surge a primeira manifestação artíst ica –  a pintura- que ainda hoje 

concretamente pode-se apreciar. O homem primitivo deixou registrado 

suas impressões no interior das cavernas. Esses registros encontrados 

nas cavernas de Altamira, na Espanha, e de Lascaux, na França. 

“Arteterapia  e a História da Arte “(MARCIA, 2012, p 21).  

A princípio, muito se especulou sobre o porquê da arte do homem 

primitivo. Observamos que esse homem primitivo só representava 

animais, e esses desenhos eram fei tos bem no interior das cavernas,  

escondidos como que escolhessem um local  reservado para esse fim.  

Após muitas especulações a respeito, é quase certo que a arte que a arte 

dessa época tivesse um caráter mágico. O homem primitivo pintava essas 

imagens de animais para ti rar deles o que acreditava ser o espiri to vi tal 

e, depois caça-los na realidade. (MARCIA, 2012, p21)  
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Imagem 16       Pintura rupestre 

 

Disponív el  em: Htpps: / /www.google.com.br/search?q=pintura+rupestre&source=  

lnms&tbm=isch&sa=X&e  

 

Os pintores pré-históricos representavam o animal  tal  qual  o 

percebiam. As tintas uti l izadas eram consti tuídas dos próprios elementos 

da natureza, como sangue de animais, plantas e minerais, como o carvão.  

Para pintar nas paredes, acredita-se que fizessem uma espécie de pincel  

com pelos de animais e galhos de árvores. Outro desenho importante foi  

o registro das mãos nas paredes das cavernas. Julga-se que tenham 

colocado a mão sobre essas paredes e, com uma espécie de canudo 

contendo um pó colorido, t ivessem soprado sobre ela e depois reti rado, 

deixando assim o contorno da mão na parede. 
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Imagem 17       Pintura rupestre - Mãos na parede 

 

Disponív el  em: htpps: / /www.google.com.br/search?q=pintura+rupestre&source=  

lnms&tbm=isch&sa=X&e  

 

    Assim o desenho também é uma l inguagem conhecida desde os 

tempos das cavernas e,  por isso, é a lgo que o ser humano tem certa 

intimidade o que lhe permite desenvolver mecanismos e técnicas para 

tornar o ato de desenhar um meio de expressão tão eficaz quanto à fala. 

Por meio de traços, sombra, f igura e fundo, a expressão de conteúdos 

torna-se tão clara, tão evidente que percebemos a sonoridade da voz 

nas cores e sombras. É racional,  e as áreas cognitivas são percebidas 

por meio de traços, do movimento espacial ,  do conteúdo e das cores 

DINIZ, (2009, p 21)  ressalta que a ar te sempre foi  uma função 

estruturante da consciência.  Ao desenhar os bisões na caverna, por 

exemplo, o homem já vivia a formatação de sua consciência. As mãos 

que marcaram as cavernas pré-históricas já podiam ser compreendidas 

como uma vivencia da identidade. A arte, portanto,  como 
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compreendemos, tem fundamental  importância na trajetória humana,  

auxi l iando o ser humano a estruturar-se ou, a l idar com seus medos,  

dúvidas e perplexidades diante do desconhecido. Desde que o homem 

deu o sal to quântico rumo à consciência de si , passou a usar  uma 

variedade de formas para expressar o que via e o que sentia.  

A representação pode nos dar a conhecer o passado, as várias 

épocas e os di ferentes estilos percorridos pelo homem no 

desenvolvimento que expressa sua consciência. Por meio do grafismo,  

da cor e da textura, expressa-se o ato do fundador. Nesta revelação, 

deixa al i  atravessado quem verdadeiramente é, suas bravuras, suas 

crenças e todos os seus anseios que fazem parte da sua condição 

humana.  

 

2.2 CONCEITOS DE ARTETERAPIA 

“A Arteterapia,  sob a ót ica Junguiana,  parte do pr incípio de que 

a v ida psíquica tem uma tendência inata à organização.  Há 

dentro de nós um mov imento para que sejamos nós mesmos,  

para que obtenhamos o máximo possív el  de nossa força v i tal , 

para que v ivamos nossa intei reza,  e que o processo terapêut ico  

por meio da arte poderá dinamizar  esta tendência.  Os símbolos 

são parte do processo de autoconhecimento e t ransformação,  

vão aonde as palav ras não pisam, alcançam dimensões que o 

conhecimento racional  não pode at ingi r . ”  

(DINIZ,  2010,  P.  13)                                          

 

Segundo Jung (VOL VII /2), a criatividade é um instinto humano.  

Ao usar a arte no processo de individuação e, assim estimulando a 

criatividade, humaniza-se ainda mais o próprio ser humano, colocando-o 

em contato mais estrei to com sua própria alma.  
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De tal  modo a Arteterapia é o uso da ar te como terapia, uti l izando-

se de inúmeras modal idades expressivas: musica, contos, desenhos,  

pinturas, modelagem, teatro, expressão corporal , fotografia, cinema,  

máscaras, invenção de personalidades, reciclagem, escri ta criativa entre 

outras. Neste procedimento fecundo, a força do inconsciente liga-se a um 

arquétipo e o expressa numa elocução simból ica. A arte é um caminho 

para um nível  não verbal de elaboração, que leva ao processo de 

individuação. Neste processo somos convocados a nos confrontar com 

di ferentes aspectos de nosso íntimo, que estão comumente em confl i to 

com nossas ideias e desempenho consciente. Arteterapia é então uma 

terapia que através da ativação da expressão, e do alargamento da 

criatividade, favorece: a liberação de emoções, de confl i tos internos, de 

imagens perturbadoras do inconsciente,  contato com ansiedades, 

conteúdos reprimidos e medos.                                                                                                                                                

Imagem 18     Arte colorida 

 

Disponível em: https:/ /www.google.com.br/search?q=sindrome+de+ 

down&source=lnms&tbm=isch&sa=X  

                           “A arte é uma conf issão que a v ida não basta”  

                                                            (Fernando Pessoa )  
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Phi lippini ,  (2008, p.13) ressalta que em Arteterapia, arte é 

entendida como Processo Expressivo, da forma mais ampla que se puder 

concebê-lo, assim não se estará abordando questões particulares de 

ordem estética, técnica ou acadêmica, nem vinculando o processo 

criativo à qualquer escola artística.  

Segundo a Associação Americana de Arteterapia (AATA- 2003),  

a arteterapia baseia-se na crença de que o processo cr iat iv o 

env olv ido na at iv idade art íst ica e terapêut ica é enriquecedor  

da qual idade de v ida das pessoas.  A Arteterapia é o uso 

terapêut ico da at iv idade art íst ica no contex to de uma relação 

prof issional  por pessoas que experienciam doenças,  t raumas 

ou di f iculdades na v ida,  assim como por pessoas que buscam  

desenv olv imento pessoal .  Por meio do cr iar em arte e do 

ref leti r  sobre os processos e t rabalhos art íst icos resul tantes,  

pessoas podem ampl iar o conhecimento de si  e d os outros,  

aumentar sua autoest ima, l idar melhor com sintomas, estresse 

e experiências t raumát icas,  desenv olver recursos f ísicos,  

cogni t iv os,  emocionais e desf rutar do prazer v i tal izador do 

fazer art íst ico.   

Podemos considerar Arteterapia como um procedimento terapêutico 

que uti l iza procedimentos mi lenares de promoção, prevenção e ampl iação 

da saúde.  Como esclarece Paim (1996, p.16), não se trata de comentar  

uma forma nem de maravi lhar-se com sua conformação, mas de restaurar 

a passagem da anál ise que permitiu ao autor descobrir  ao mesmo 

momento, o que tinha a dizer e a jei to de dizê-lo.  

Segundo PHILIPPINI (2000, p.15), pode-se descrever 

ARTETERAPIA como um fecundo terri tório terapêutico,  para onde 

confluem diversos campos de conhecimento , e onde se pode gestar novas 

e livres formas de procedimento, as quais através da arte cada um, 

permitem colaborar  para construir e renovar a subjetividade.  

Coutinho, (2009, p43) comenta que por meio da arte o homem 

sempre procurou informar-se, e envolver-se. Por ocasiões, uma imagem 

alcança mobi l izar reações tão ativas quanto as expressões, e permite,  
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transportar em si  mesma tantas formas subjacentes, que são capazes de 

despertar sentimentos tanto em quem a cr iou, como em quem admira.   

A Arteterapia tem como finalidade operar como um catal isador, 

favorecendo a metodologia terapêutica, permitindo que a pessoa entre em 

relação com aspectos mais profundos (inconscientes), expressando e 

configurando representações, sonhos e figuras, contatando sentimentos e 

aspectos afetivos, até então de forma ignorados. Desempenhando assim, 

toda sua potencial idade fecunda e mais benéfica, possibil i tando uma 

reconstrução do ser.   Criar é proclamar nossa essência, expressando os 

sentimentos mais profundos, e a Arteterapia vai  fortalecer este processo 

através de estratégias criativas. 

Inventar envolve a desenvoltura em empregar o cérebro para 

modificar-se, reconstruir-se, e recombinar aspectos da vida. Sugere 

experimentar o mundo com vi tal idade e improvisar um novo uso do que 

se entendeu. É anunciar nossa existência, fantasias, conforme as 

experiências e desvendar novas formas, segundo as quais uma 

sociedade pode ser construída. 

A Arteterapia é o modo da atividade expressiva como terapia.  

Apesar de consisti r  em uma atividade mi lenar, desenvolveu-se com 

fundamentos teóricos há cerca de 60 anos. Na prática consiste na 

intervenção do uso de material  sem preocupação estética e sim 

exclusivamente com a finalidade de expressar sentimentos expressivo,  

esta catarse é muito sadia e faz com que o sujei to se reorganize 

internamente. A arte é por si  só uma atividade regeneradora.   

    

          2.3 LINGUAGENS E MATERIAIS EXPRESSIVOS 

A Arteterapia é um procedimento terapêutico que através da 

atividade criativa e do procedimento expressivo, do desenvolvimento da 

criatividade, favorece: A liberação de emoções, de confl i tos internos, e 

de imagens perturbadoras do inconsciente.   
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A Arteterapia ainda estimula a espontaneidade, comunicação e 

especialmente o diálogo com o potencial afetuoso da capacidade 

criadora. O arteterapeuta pode uti l izar materiais aproveitados também 

nas artes visuais ou pode estimular o cl iente a comunicar-se através de 

qualquer outra forma de procedimento artístico, por intervenção do 

corpo, da voz, da dramatização ou da l i teratura. As atividades corporais 

são empregadas também, como mais uma via de promoção ao 

inconsciente, através da respiração, do movimento e da auto expressão. 

Não há obrigação de desenvoltura manual ou aptidão artística. Através 

dessas atividades criativas diversas,  o cl iente poderá proclamar seus 

anseios, pensamentos, emoções, desvendando conteúdos inconscientes 

que antes não eram conhecidos. 

Uma pessoa preocupada com o autoconhecimento e ampl iação da 

potencialidade criat iva, ou pessoas que sintam di ficuldades emocionais. 

         Arteterapia é util izada em Inst i tuições de Reabil i tação Física, 

Deficiência Mental , Hospitais psiquiátricos, Hospitais de Clinica Geral , 

setores de doenças degenerativas como câncer, esclerose mú ltipla, 

Alzheimer, AIDS, com pacientes em hemodiál ise, na educação, clinica 

privada e em consultórios.  Esta metodologia terapêutica é destinada à 

crianças, adolescentes, adultos e idosos. Podem ser real izados 

trabalhos individuais, grupais, com famíl ias, o u em organizações, em 

terapias focais, ou com grupos específicos (ex:  dependentes químicos,  

com distúrbios al imentares, etc.). São funções do arteterapeuta 

(Coutinho,2005, Phil ippini , 2005, Valladares, 2008.) : 

 Facil i tar o processo criativo, levando ao espaço terapêutico uma 

série de materiais expressivos di ferentes e de boa qual idade, 

visando estimular a produção artística do indivíduo; 

 Favorecer a expressão e a expansão das atividades criativas de 

cada cliente, por intermédio do convívio terapêutico, a menizando 

inclusive bloqueios que prejudiquem seu processo criativo;  
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 Facil i tar caminhos expressivos e singulares para cada cliente, 

proporcionando-lhe novas possibi l idades de construção, 

comunicação e expressão;  

 Assegurar ao indivíduo sessões de arteterapia com preparo 

adequado, confiável  e, sobretudo, abordagem ética do processo 

terapêutico. 

É importante fr isar, que a melhora do usuário depende da sua 

vontade de querer mudar, porque os arteterapeutas não transformam 

ninguém, e não devem ensinar ninguém a viver conforme seus  

parâmetros; apenas agem como acompanhantes do processo de 

individuação. 

Segundo Val ladares, (2008, p.27) Arteterapia não lida-se somente 

com prazeres, e sucessivas vezes aparecem áreas sombrias, decepções, 

projetos desfei tos, desconforto  frente a construções de precário 

equil íbrio, tri stezas após várias tentativas em si tuações que levam a 

temores e à ruptura de elos.  

Esta autora (2008. p.34) ressalta que no decorrer do processo, 

pode-se adotar uma multiplicidade de tipos de modal idades ou apenas 

uma delas, intensi ficada à medida que o cl iente consegue explorar mais 

faci lmente suas possibil idades expressivas. Os tipos de modal idades 

expressivas mais uti l izadas na arteterapia e suas características b ásicas 

estão descri tas a seguir: 

 Desenho : objetiva a forma, a precisão, o desenvolvimento da 

atenção, da concentração, da coordenação viso motora e espacial . 

Auxi lia a concretizar alguns pensamentos e exerci ta a memória, 

relacionando-se ao movimento e ao reconhecimento do objeto;  e 

tem, também uma função ordenadora.  

 Materiais utilizados ; giz de cera, carvão, nanquim, lápis de cor, 

grafi te, giz colorido, pincel atômico, pastel  seco e oleoso, canetas  

hidrográficas e papéis diversos.  
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 Pintura ; a f luidez da tinta, com sua função liberadora, induz o 

movimento de sol tura e de expansão, trabalhando o relaxamento dos 

mecanismos defensivos de controle. A pintura lida com sentimento,  

emoção, sensação e faz aflorar a sensibil idade, além de evocar o 

gesto e a intuição. É uma l inguagem l imitada pelos suportes, 

superfícies, tonalidades e cores.  

 Materiais utilizados ; cola colorida, aquarela, guache, tinta acríl ica, 

terra (água e cola) suportes diversos, como papeis, tecidos e 

madeira. 

 Colagem/Recorte ; favorece a organização de estruturas pela 

junção e articulação de formas prontas. Favorece a organização 

espacial , é simból ica, reparadora e de baixo custo.  

 Materiais utilizados ; revistas, jornais, l inhas, madeiras, caixas,  

sucata, papeis diversos, materiais orgânicos ( folhas, f lores, casca 

de arvore, sementes, areia), tesoura, cola, fi ta adesiva, grude.  (cola 

artesanal) . 

 Modelagem; é uma atividade especialmente sensorial , uma vez que 

trabalha o toque da mão e a organização tr idimensional. Permite 

também ao indivíduo colori r as peças criadas por ele, após a 

secagem. 

 Material  utilizados ; argi la, papel machê, gesso, plasti l ina, massa 

artesanal e estecas (jogo de ferramentas para modelar)  

 Construção ; construir signi fica edi ficar, estruturar, organizar, 

elaborar. É uma atividade de organização tr idimensional, trabalha 

com o volume e requer níveis operacionais mais elaborados que os 

das atividades bidimensionais.  

 Materiais utilizados ; madeira, sucata, tecidos, sementes, papeis, 

caixas, arame, pregos, cola, grampeador, f i ta adesiva.  

 Teatro ; a dramatização permite a experimentação de novos papeis. 

Desenvolve a criação de histórias, personagens e figuras, nas quais 

o processo de criação do personagem dá à pessoa o direi to de dizer 

algo que ela não diria por si  só. O teatro arteterapêutico é bastante 

abrangente, devido às várias possibi l idades de comunicações 
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simból icas surgidas a parti r de suas produções . Seus textos e 

imagens numerosas e variadas, faci l itam não só o confronto do 

usuário com as informações em geral , mas também que o 

arteterapeuta entenda as mensagens.  

 Tipos de teatro ; marionetes de vara, de dedo, ator, fantoches, 

sombra, bonecos, mascaras, origamis.  

 Caixa de areia ;  estratégia que permite criar cenas tr idimensionais 

em cenários ou desenhos abstra tos em uma caixa, de tamanho 

específico, uti l izando areia, água e um grande número de miniaturas 

realistas. 

 Materiais utilizados ; tabuleiro de plástico ou caixa de madeira ,  

contas, areia, miniaturas diversas, pequenas caixas com tampas, 

sucata, recursos orgânicos.  

 Escrita criativa ; essa técnica consiste em descrever de modo 

criativo determinado trabalho de arte, bem como o processo 

vivenciado em sua elaboração. Ao desenvolvê-la, o autor não se 

preocupa com pontuação, erros gramat icais ou de ortografia, pois o 

importante é expressar conteúdos do inconsciente e sua 

consequente reorganização interna.   

 Matérias utilizados ; papel, grafi te,  caneta e caneta hidrocor. 

   

A prática da Arteterapia é transdiscipl inar, integrando inúmeros 

campos de conhecimentos que se interligam, enriquecendo o processo 

terapêutico, propiciando o autoconhecimento e propiciando as 

necessárias transformações .  

  Pode ser real izada com crianças, adolescentes, adultos, idosos, 

pessoas enfermas, saudáveis e com portadores de necessidades 

especiais. Estes encontram, nas vivências criativas, um canal de 

comunicação e expressão muito mais r ico e amplo, além da possibil i dade 

de descobrir novos potenciais e habil idades que poderão contribuir para 

a superação de algumas de suas l imitações.  
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Desta forma, através da uti l ização de modal idades diversas, a 

Arteterapia propicia o desbloqueio, o resgate e o fortalecimento do 

potencial  criativo, permitindo uma melhor relação do indivíduo consigo 

mesmo, através do acesso a conteúdos inconscientes ou esquecidos, 

sentimentos contidos e talentos, muitas vezes, desconhecidos. O 

processo arteterapêutico propicia que cada um descubra e desenvolva o  

seu processo de auto expressão. O fazer fecundo l ibera forças 

regeneradoras presentes na psique , que vão permiti r  o resgate do 

equil íbrio, da saúde e do conhecimento de si  mesmo, levando ao  

alargamento e à estruturação da personalidade. No final  de cada sessão 

Bernardo (2006), ressalta que o arteterapeuta organiza o encerramento e 

a avaliação da sessão,  em ciclos nos quais se comparti lham sentimentos ,  

e trabalham-se as funções do pensamento, das emoções, da intuição e 

das sensações, abrangendo também a percepção individual do outro e do 

grupo. 

A al ta do cl iente estará sujei ta, principalmente, aos objetivos do 

seu atendimento. Caso tenha-se focal izado seu atendimento no 

autoconhecimento, a duração poderá ser mais alongada ou não ter um 

tempo determinado. O encerramento do processo deverá sempre ocorrer 

após a concretização de metas terapêuticas, e não de forma abrupta.   
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CAPITULO III  

ARTETERAPIA E A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN  

Imagem 19   mãos pintadas 

 

Disponiv el  em: ht tps: / /www.google.com.br/search?q=arteterapia&tbm=isch&tbo=  

A  plural idade  é  condição  da ação humana  pelo fato de sermos 

todos os mesmos, isto é,  humanos, sem que ninguém seja 

exatamente igual   a  qualquer  pessoa que tenha ex ist ido,  ex ista  

ou v enha a ex ist i r .  (ARENDT) 

 

3.1 ARTETERAPIA 

  A arteterapia recebe inúmeras conceituações, uma delas define -a 

como um processo terapêutico decorrente da uti l ização da arte, sendo 

esta entendida como representação da vida e um recurso mediador de 

interação com as pessoas. Assim, por meio dela, ohomem pode se 

aproximar de um dos maiores patrimônios da humanidade, criar e recriar 

por intermédio da linguagem e da emoção. (Artte,1988).  

Ultimamente diversos cursos de Arteterapia estão espalhados por 

todo o Brasi l , e vêm  ampl iando sua  pesquisas sobre este campo de 
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conhecimento, na esfera acadêmica, com metodologia científica, que visto 

seu emprego, permite  acolhimentos  e intervenções específicos para 

público diversi f icado.    

Apropriando-se  de forma mais fluída,  promove mudanças 

signi ficativas na vida do ser humano, que na atual ida de parece estar  

entorpecido pelo excesso de  recursos tecnológicos. A corporeidade 

humana de certa forma está ameaçada pelos  avanços tecnológicos.  

Segundo Arcuri ,(2006)  a Arteterapia aparece como um novo forum 

do conhecimento interdisciplinar, propiciando a  interligação entre várias 

áreas de conhecimento,  e estabelecendo parcerias e mediação para a 

transmissão de saberes.  

Oferecendo grandes contribuições no autoconhecimento, nas 

interações  interpessoais, estimulando o ser  humano em seu aspecto  

global e em sua subjetividade, de forma mais profunda, uni ficando às 

áreas básicas como a neurológica, afetiva, cognitiva e emocional,  assim 

como  as funções egóicas, com  percepção, atenção e memória.   

        A autora expressa essa importância como: “o grande valor da 

Arteterapia reside em auxi l iar o ser humano a l idar com relações de modo 

mais  criativo com o mundo, ampl iando a consciência sobre suas 

potencialidades e  possibil idades de atuação no mundo em que vive”.  

Lusebrink,(1990,p94) diz que é  responsabi lidade do arteterapeuta  

proporcionar oportunidades para que  alguma transformação ocorra, 

“promovendo a expressão do cl iente através de meios visuais, a 

modal idade de representação selecionada pelo cl iente, resistência e 

metas estabelecidas pelo terapeuta e o cl iente, determinam a modal idade 

a ser uti l izada” . Desta forma promove-se a expansão e  desdobramento 

do potencial  do processo de criação do ser humano.  

Como acrescenta Phi l ippini  (2002) “a cada encontro arteterapêutico, 

o processo criativo é fortalecido e imagens, sensações e sentimentos se 

materializam, tornando visível  aqui lo que estava di fuso”.  Esta tarefa 
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inicia-se com a sensibi l ização, onde o sujei to coloca-se em uma relação 

di ferenciada de contato com o mundo, apoiando -se na sensibil idade e 

percepção de seu verdadeiro eu. 

O procedimento  não diretivo possibi l i ta o livre aparecimento de  

anseios e pensamentos, com o arteterapeuta fazendo uso de estratégias 

expressivas e diversos materiais artísticos como: a t inta, o gesso, a argi la, 

desenho, sucata, etc. e todo o material  capaz de expressar as imagens 

internas, e assim o inconsciente pode tomar forma. Na preparação de 

procedimento, o sujei to “reelabora”  suas questões,  fundamentado na 

potencialidade da arte e da reprodução não-verbal,  expressando através 

do conteúdo emergente vivenciais de  fases anteriores. Na adaptação de 

imagens para elocução verbal faz-se uso de lprocessos orais e escri tos, 

e a imagem interna,  expressa-se pela criação de mensagens ou textos.  

(ALLESSANDRINI, 1996).  

         As oficinas criativas ocorrem no Atel iê Arteterapêutico, um 

ambiente único, que permite uma relação amistosa ent re terapeuta e 

cl iente. Pode-se descrever o Atel iê Arteterapêutico como portador de uma 

atmosfera de amparo e confiança mútua, um lugar alquimicamente 

transformador, no qual através da arte, o sujei to pode revelar-se a si 

mesmo . Neste espaço é possível  “ser  mais do que somos”, ou seja, ser 

tudo  aqui lo que somos e não conhecemos.  

Neste Atel iê encontra-se uma ampla variedade de materiais 

expressivos que uti l izam vários meios de procedimento criativos, através 

de desenhos, pinturas, construção, modelagem, esculturas e criações 

variadas. Os  materiais múltiplos como: papéis (seda, sul f i te, canson, 

cartão, cartol ina, papelão, crepom, etc.), t intas (guache, aquarela, 

aquarela, acríl ica, têmpera, ani lina, nanquim, plástica, etc.), pigmentos,  

corantes, lápis de cor, grafi te, giz de cera, giz pastel , cola (colorida, 

gl i ter,etc.), sucata variadas (caixas, garrafas, tampinhas, etc.), elementos 

naturais (sementes, grãos, madeira, folhas, conchas, pedras, argila), 

isopor, tecidos, lã, entre outros  nos proporcionam as possibi l idades desta 

forma pode-se ressaltar o extenso leque de materiais e ambientes que o 
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atel iê deve apresentar proporcionando uma ampl i tude de possibi l idades, 

onde cl iente e  arteterapeuta encontram passagens para a expressão e 

elaboração de sentimentos.  

 

3.2  A DEFICIÊNCIA 

 

Como  Valdar,  o  que   nasceu mui tas v ezes,  uma criança  pode 

nascer de mui tas  formas  possív eis  e  com  o mesmo  potencial   

heredi tar io,  mas, a  part i r  das palav ras “ Em f rente!   v ivência e 

reune experiências de acordo com a posição,  no  tempo e no 

espaço, em que veio ao mundo.                                                                        

(  D.  W. WINNICOTT- Os bebês e suas mães) .  

 

A arte cada vez mais tem sido instrumento de apoio a vários tipos 

de terapias e tratamentos de saúde.  Temos hoje o apoio da Arteterapia 

para auxi l iar pessoas que sofrem de AVC, portadores de necessidades 

especiais, com retardo mental  leve, ou que por algum motivo estão com 

sua coordenação motora comprometida, ou que nasceram com alguma 

l imitação. 

A característica da história dessas pessoas permanece   conectada 

ao desenvolvimento do seu quadro de saúde global. Se você exclui 

alguém que tenha deficiência de algum tipo, está piorando sua 

possibil idade de estabi lização emocional e física. Por outro lado, se você 

a aborda com respeito, carinho, aplicação e integração, buscando   sua 

evolução e seu bem-estar físico e emocional  pode atingir através do bem-

estar emocional a estabi lização da ansiedade, dos sentimentos e das 

aspirações. O bem estar emocional  desdobra-se   espontaneamente em 

saúde mental  e física. A identidade pode ser entendida como um conjunto 

de características físicas, mentais e psicológi cas que vão se 

desenvolvendo ao longo da vida, e que vão configurando nossa  

personalidade. As características de vida das pessoas com deficiências é 
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semelhante aos mesmos desafios que o resto da população. Nesta 

conjuntura, atr ibutos de vida dependem de qual idades objetivas, e a 

satisfação que a pessoa tem destas condições . A qual idade de vida 

apresenta-se em oi to dimensões: uma dela é o bem-estar emocional, que 

é veri ficado pela fel icidade, segurança, ausência de estresse,  e 

autoconhecimento.  Hoje em dia compreendemos que, através de várias 

evidencias, a característica de vida de uma pessoa com deficiência está 

melhorando. Antigamente,  as pessoas que eram portadoras da Síndrome 

de Down, por exemplo, viviam menos tempo do que hoje, não 

comparti lhavam de eventos sociais, viviam trancafiadas em casa , como 

numa prisão. Talvez por excesso de zelo, talvez por puro preconceito e 

ignorância. Compreendemos que eles têm uma série de di f iculdades de 

saúde inerentes à síndrome, por isso solici tam maiores cuidados, mas 

isso não os impede de viverem normalmente, e darem conta de todos os 

afazeres com as pessoas que não apresentam a síndrome. Necessi tamos 

estimular a pessoa que tem síndrome de Down a construi r sua identidade, 

reconhecer-se como pessoa, exci tar sua autoconfiança, seu valor como 

ser humano. Eles necessi tam de apoio famil iar e social , para ter 

motivação e projeto de futuro.     

Segundo Si lva (2006, p.13) é  muito importante destacar que a 

Arteterapia não é a simples uti l i zação de estratégias expressivas no 

ambiente terapêutico, ela é um processo do qual as imagens são o guia , 

e em que as técnicas são faci l i tadoras do surgimento dos símbolos 

pessoais. Neste contexto Lei fer, (1996, p.61) afi rma que quando as 

crianças não sentem o medo paral isante de enfrentamento,  são capazes 

de direcionar suas energias no sentido de lidar com os estresses 

inevi táveis da hospital ização, e assim se beneficiarem do potencial  de 

crescimento inerente à experiência. 

Oaklander, (1980, p.184) diz que o brincar também serve como 

l inguagem para a criança –  um simbol ismo que substi tu i  as palavras. A 

criança experiencia na vida muita coisa que ainda é incapaz de expressar 
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verbalmente, e deste modo uti l iza a brincadeira para formular e assimi lar 

aquilo que experiência.  

Por meio do simples ato de brincar , a criança enfrenta si tuações e 

aprende com elas. A brincadeira e o experimentar  são muito signi ficativas 

para o seu bom desenvolvimento, pois brincando ela util iza expedientes 

que promovem seu desenvolvimento mental , físico e social .  

Urrutigaray, (2003) diz que no processo de criação o indivíduo 

trabalha sua emoção, l iberta as tensões,  organiza o seu pensamento,  

sentimentos e emoções. É neste ato criativo que aperfeiçoa processos 

que desenvolvem a observação, a imaginação, o controle gestual  e a  

percepção. 

“Para ser cr iat iv a, uma pessoa tem que exist i r ,  e ter um 

sent imento de exist i r , não na forma de uma percepção 

consciente,  mas como uma posição básica a part i r  da qual  

operar” (WINNICOTT, 1975, p.31).  

O impulso criativo vem da necessidade de busca de integração.  

Phi lippini  (2000) afi rma que a cada encontro arteterapêutico  o processo 

criativo é fortalecido e imagens, sensações e sentimentos se material izam 

tornando visível  aquilo que estava di fuso.  

Para Jung (1997), a criatividade é uma função psíquica natural  

usada como componente de cura. Ele acreditava que a l inguagem ar tística 

ajudava tanto na compreensão intelectual  quanto na emocional, 

possibil i tando ao cliente uma organização do seu caos interno.        

(ANDRADE, 2000; CARVALHO, 1977).  

A Arteterapia promove e acompanha o ingressar na interação com o 

poder criador de cada um, de criar o bonito, de expressar a raiva, os 

medos e angústias. Ela pode ser curativa , por apontar saídas e caminhos 

além de favorecer o emergir do saudável e posi tivo de qualquer si tuação 

ou pessoa. Dessa forma, cria a possibi l idade do sujei to anunciar seus 

anseios, de l idar com as desventuras e de recuperar a auto confiança na 
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aval iação que percebe a concepção e concretização de algo efetivado por 

ele mesmo.  Os expedientes arteterapêuticos consideram a possibil idade 

do estabelecimento de um diálogo terapêutico, pautado na abordagem de 

refleti r não apenas as palavras, mas os anseios que estão além destas.  

Val ladares (2003, 2007), afirma que são numerosos os benefícios 

proporcionados pela arteterapia, entre eles, o aumento da criatividade, o 

encontro do equil íbrio e da harmonia, a evolução na comunicação consigo 

e com os outros, o estímulo do criativo e do imaginário, proporcionando o 

surgir e a possibi l idade de configurar a concretude dos senti mentos mais 

profundos, através da forma e da produção criativa.        

As representações podem também surgir a partir de necessidades 

não atendidas. A princípio, o símbolo aparece nas produções, de forma 

indiscriminada e com a passagem do tempo vai  tornando -se mais 

elaborado e discriminado, assim vai  se ampl iando a consciência de sua 

mensagem.   (PHILIPPINI, 2000). É necessário compreender a vinda do 

símbolo, a sua dimensão, o que veio trazer , e f icar atento para o que 

necessi ta ser trabalhado. 

O brincar é novamente considerado como, importante forma que a 

criança tem de l ivre expressão, e numerosos foram e são os cientistas do 

comportamento que se destinaram ao estudo da brincadeira das crianças.  

Segundo Read, o termo que melhor traduz o oposto de espontâneo 

é contido. Dessa forma, se alguém se expressa espon taneamente, se 

expressa sem contenção, real izando externamente uma vontade ou  

comunicando uma atividade interna. Ao pintar,  desenhar, modelar, a 

criança encontra-se diante de múltiplas possibil idades criativas, 

explorando os materiais, o que se consti tui  em uma atividade 

enriquecedora, que combina e aguça todos os sentidos. Não há 

necessidade de “ensinar”  a criança. Ela deverá ter tempo para entrar em 

contato com o material , experimentar, tentar, ousar, vivenciar.             

(COUTINHO,2009, p.62)   
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O brinquedo tem muitas propriedades dos artefatos reais, mas pelo 

seu tamanho, pelo fato de que a criança exerce autoridade sobre ele, 

transforma-se num instrumento para o domínio de si tuações intensas, 

di fíceis. Mais à frente disso, o brinquedo é substi tuído , e aceita que a 

criança repi ta à vontade si tuações prazenteiras e doloridas que, contudo, 

ela por si  mesma não pode reproduzir no mundo legítimo. Ao brincar, a 

criança desloca para o exterior os seus medos, angustias e problemas 

internos, dominando-os por meio da ação. (ABERASTURY,1994, p.11) 

O desenho é uma configuração de l inguagem, que consti tui -se na   

mais segura abertura para atingir -se o arcabouço do pensamento infantil , 

o seu raciocínio, e a sua coerência, deixando à manifestação os seus 

sentimentos mais profundos, suas preocupações, receios, inseguranças, 

temores e complexos. Provavelmente a mais marcante propriedade do 

desenho infanti l  e a sua espontaneidade, a criança não precisa  aprender 

a esboçar, por si  só já vai  desenhando seus rabiscos desde muito cedo, 

e mais tarde vai  dando vasão à sua concentração criativa. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS EXPRESSIVOS 

Segundo Coutinho (2005), a tinta, devido a sua fluidez, é um 

material  que provoca a l iberação de afetos , propiciando um emergir de 

diversas emoções durante o seu uso.  

A elaboração do pensamento por meio da pintura está presente em 

todos os aspectos da criatividade. O que faz com que  o sujei to elabore 

mais rápido seus conteúdos internos que o incomodam de certa forma, 

podendo assim antecipar seu processo terapêutico antevendo também as 

formas de entrar em contato com esses  conteúdos que emergem das 

sombras, através da pintura (JUNG apud BELLO,2003).  

A colagem é uma forma de fazer o indivíduo trocar de papéis, 

recolher ou compor estruturas que oportunizem resultados terapêuticos 

posi tivos. Além do mais, ela também oferece a possibi l idade de percepção 
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da multiplicidade em nossa existênci a, por exemplo, os di ferentes papeis 

que desempenhamos.  (CHRISTO; SILVA, 2006, p.66)  

O contato com a argi la proporciona o al ívio das tensões , bem como 

evoca os mais profundos e primitivos instintos humanos da natureza 

criativa. A sua manipulação provoca di versas posturas, desde a re jeição 

até estados de profundo prazer e al ívio.    

Segundo Gouvêa (1989), todo corpo está presente nas mãos , e por 

meio delas é possível  entrar em contato com um mundo interno que quer 

se expressar. As mãos conseguem dar forma às imagens, que muitas 

vezes, são fortes e di fíceis de serem verbalizadas. O barro possibil i ta o 

contato com as raízes, promovendo a manifestação ativa de processos 

internos (ALLESSANDRINI, 1996).  

A manipulação desse material  propicia percepção do equi l íbrio, 

permite modificar-se, na característica da relação objetal  e pessoal, 

reelaborar igualmente processos internos, propiciando ao sujei to uma 

tomada de decisão funcional e transformadora de si  mesmo. A 

modelagem, atividade especialmente sensorial  e de organização 

tr idimensional (espaço interno e externo), trabalha a flexibil idade e 

favorece a quebra de posturas comportamentais rígidas e repetidas, como 

também desperta a sensibil idade, alivia tensões e requer um nível  de 

energia maior que as modal idades bidimensionais. A modelagem permite,  

investigar o nível  de sensibil idade e a energia psíquica da criança na 

transformação do material , bem como na solução de problemas.  

(VALLADARES, 2007, p.84-85)  

A edificação propicia por meio de uma configuração pronta, a 

invenção de uma nova forma, determinando um nível  de organização tanto 

motora quanto mental , precisando de um prévio programa e de ajustes na 

sua construção. Faci l i ta a elaboração de si tuações que possam parecer 

penosas e que, ao se transformarem s ugerem soluções menos árduas.   

Um outro recurso arteterapêut ico mui to produt iv o são as 

narrat iv as poi s “o  conto oferece um modelo para a v ida,  um 
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modelo v iv if icador e encorajador que permanece no  inconsciente 

contendo todas as possibi l idades posi t iv as da v ida”  (FRANS, 

1990, p.74)                                                                                                                              

 

Muitas emoções e sensações podem ser evocadas por meio dos 

contos. O mundo de fantasias pode levar o ind ivíduo a reviver momentos 

e desempenhar vivências prazerosas. O conto propicia a participação 

ativa na trama, levando o ouvinte a encontrar a direção referente a 

si tuação inicial , do desenvolvimento da organização até a resolução do 

confl i to. Constrói  capacidades, para que se coloque no lugar dos 

personagens e assim possa se instrumental izar na reelaboração dos seus 

próprios medos e confl i tos. Contos de fadas são signi ficativos para a 

criança, que ainda não consegue compreender o sentido dos conceitos 

éticos abstratos. Eles trazem mensagens à mente consciente e a 

inconsciente, em qualquer estado que a mente esteja funcionando no 

momento. Ao ouvir um conto de fadas as crianças costumam se identi f icar 

com algumas questões simból icas, e acabam por captar a atmosfera e o 

sentimento contido na história. Quando compreende-se que a imaginação 

trabalha o material  ministrado pelo inconsciente, danos possíveis serão 

reduzidos e ocorrem resultados amplamente posi tivos. O contato com uma 

história pode colocar o indivíduo em posição de lidar com seus 

questionamentos e angustias, desenvolvendo um conjunto de associações 

signi ficativas e simból icas, que o ajudam a lidar com seus di lemas e 

confl i tos, fazendo então com que este se desenvolva plenamente como 

ser humano. A Arteterapia é um dos muitos expedientes terapêuticos que 

colaboram para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, é um 

acionador capaz de abrir as portas da imensa potencial idade criadora e 

curadora do ser humano (ALLESSANDRINI, 1999) .  

 

3.4 INCLUSÂO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM SINDROME DE DOWN  
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 Na polít ica educacional no Brasi l , podemos constatar  uma 

preocupação do governo com a “educação  para todos”, preferencialmente 

em classes comuns de ensino regular, evidenciada na proposição de leis 

e normas já aprovadas.  

Segundo Mendes, (1999, pag.14), as propostas não garantem 

competência à escola para ensinar alunos com necessidades educativas 

especiais.  Eles até podem favorecer a inserção desses alunos nas 

classes regulares, mas não garantem que eles i rão permanecer, e muito 

menos que terão equiparadas suas oportunidades de desenvolver todos 

suas potencialidades.  

As crianças com Síndrome de Down têm a insuficiência mental  como 

uma de suas particularidades mais constantes e, assim sendo, é claro a 

di f iculdade e a importância de sua educação.  

Por um longo período, a Síndrome de Down foi  agregada ao nível de 

inferioridade, tal preconceito e estereótipo em relação à Síndrome de 

Down deve-se, em parte, ao modelo médico da deficiência, pois para esse 

modelo bastava prover o deficiente de algum tipo de serviço especial izado 

para assisti - lo, o que não lhe propiciava um desenvolvimento pessoal, 

social , educacional e profissional pleno. O modelo considerava as 

pessoas com deficiência mental , doentes, e tem como objetivo melhorar 

essas pessoas para adequá-las aos padrões normais da sociedade. 

(VOIVODIC,2013, p.17). 

Para a autora o deficiente era um problema para a sociedade, e teria 

que melhorar para adequá-las aos padrões normais ou seria excluídos.  

 

 
“Pelo modelo social  da def iciência,  os problemas da pessoa com 
necessidades especiais são nela,  tanto como estão na 
sociedade. Assim, a sociedade é chamada a v er que ela cr ia  
problemas para as pessoas de necessidades especiais,  
causando-lhes incapacidades (ou desv antagem) no desempenho 
de papeis sociais [ . . . ] . ”                            (SASSAKI,1997, p.  47).  

 

 

Surgiram vários movimentos de inclusão em todo o país; como 

França, Estados Unidos e Suécia. Na Europa os movimentos de pais de 

crianças com deficiência visavam convencer a sociedade e as autoridades 
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públicas a incluírem seus fi lhos em si tuações comuns de ensino, onde 

fundaram organizações como a National Association for Retarded 

Citizens, com o objetivo de reivindicar educação para seus fi lhos e 

defender o direi to de serem escolarizados em ambientes mais 

normal izados.  

 No Brasi l  o movimento de inclusão é provenientes de di ferentes 

influências, de países Europeus.  Na década de 1950, iniciou-se um 

movimento para a integração do deficiente em escola comuns, sendo 

instalada, em caráter experimental , a primeira sala de recursos em São 

Paulo para que deficientes visuais estudassem em classes comuns. Essa 

tendência pela educação integrada e não agregada ampl iou -se com a 

criação de outras salas de recursos para a integração do aluno deficiente 

sensorial e com a criação de classes especiais para alunos com 

deficiência mental . (VOIVODIC, 2013, p.24). 

Para Bueno 2001, é necessário promover uma aval iação das reais 

condições do sistema de ensino, a fim de que a inclusão ocorra de forma 

gradativa, contínua, sistemática e planejada e planejada. Deve ser 

continua, para ampl iar constantemente os processos de inclusão, levando 

em conta as características dos alunos, dos professores, das classes, das 

escolas e do sistema de ensino.  

Mazzotta,  1998, ressalta que, é fundamental , pois, a compreensão 

de que a inclusão e a integração de qualquer cidadão, com necessidades 

especiais ou não, são condicionadas pelo contexto de vida, ou seja,  

dependem das condições sociais, econômicas e cul turais da famíl ia, da 

escola e da sociedade.  

Acreditamos que a educação, como fator de mudança e 

transformação do homem, poderá cooperar para que a ocorra a mudança 

ideológica pretendida na sociedade.  

As diversas práticas de inclusão das pessoas com Síndrome de 

Down tem demonstrado que a mesma:  

  Estimula o desenvolvimento de habi lidades na convivência com as 

di ferenças. 

  Oportuniza interação entre estudantes - aprendizagem colaborativa. 
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  Favorece aspectos do desenvolvimento geral  e aprimoramento da 

l inguagem.  

  Deve ser pautada no atendimento às necessidades educacionais 

específicas, sem abandonar os princípios básicos da educação propostos 

aos demais estudantes.  

  Prevê um trabalho vol tado para potencialidades.  

  Requer, em algumas si tuações, um processo de adaptação curricular.  

 

De acordo com VOIVODIC, 2004, para que esses avanços se efetivem é 

necessário garanti r a formação de todos os profissionais da escola, a 

adaptação curricular e o trabalho de apoio aos pai s de modo que se 

favoreça uma educação de qual idade para todos não apenas para a 

criança com Síndrome de Down, mas toda a classe onde acontece a 

inclusão. 

 Assim, o que precisa funcionar nessa proposta de educação 

inclusiva é um projeto sério de formação continuada dos professores do 

ensino regular, de modo que permita conhecer melhor seus  estudantes,  

em termos de potencial idades e necessidades, para que possam 

resini f icar suas interações, maximizando seus efei tos.  

 

 

3.5 SOCIALIZAÇÂO DE CRIANÇAS COM SINDROME DE DOWN  

 

A estimulação precoce deve começar desde os primeiros meses de 

vida do portador da Síndrome de Down. Profissionais como 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais ajudam as 

crianças com Síndrome de Down a fazer exercícios que esti mulam o seu 

desenvolvimento. O convívio benéfico com o portador da Síndrome de 

Down e a estimulação sendo alcançada de maneira apropriada, poupando 

o ri tmo de ampl iação particular de cada indivíduo, poderá gerar 

importantes al terações quali tativas em seu desenvolvimento integral . O 

procedimento de aprendizagem sugere retornos que podem ser de 

resolução motiva, oral  ou gráfica. Por oferecerem barreiras em seu 

desenvolvimento, os portadores da Síndrome de Down podem 
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proporcionar di f iculdades na metodologia de  aprendizagem, bloqueando 

funções como: capacidade para usar conceitos pensativos; memória; 

percepção geral ; imaginação; relações espaciais; esquema corporal ; 

raciocínio e transferência na aprendizagem.  

Conforme Cheval lier 1993, o comportamento social  da pessoa com 

Síndrome de Down é influenciado pelo ambiente, onde os resultados 

dessa interação podem l imitar ou ampl iar as oportunidades do seu 

desenvolvimento e de suas possibil idades de integração social . Os 

problemas de comportamento apresentados por algu ns portadores da 

Síndrome de Down podem ser amenizados a parti r da atuação conjunta 

entre psicólogo, educador e famíl ia, em uma perspectiva de processo de 

estimulação. Normalmente esses problemas resultam no isolamento,  

como uma resposta a si tuações que causam desconforto, e no falar 

sozinho. Tanto para o adolescente quanto para o adulto com Síndrome de 

Down, o espaço terapêutico pode diminuir o isolamento e propiciar um 

espaço em que ele possa se expressar.  

A genealogia é o primeiro al icerce do sujei to; é  a parti r dela que as 

principais relações iguali tários da criança são edificadas. Nessa definição 

a famíl ia consti tui  o primeiro influente de socialização da criança, sendo 

a intercessora das relações da mesma com suas di ferentes atmosferas.  

Para Rodrigo e Palácios 1998, o desenvolvimento de crianças que 

apresentam deficiência mental  não depende apenas do grau em que são 

afetadas intelectualmente,  pois em uma visão mais sistêmica consideram-

se diversos fatores afetando o desenvolvimento, dos quais o princip al  é o 

ambiente famil iar.   

Conforme anal isa Rodriguez (2006 p. 19),  podemos dizer que a 

inc lusão começa em casa, se ja em re lação aos pais que têm    f i lhos com 

Síndrome de Down, seja com pais que têm f i lhos sem nenhum t ipo de 

síndrome e que permitem que seus fi lhos conheçam, se aproximem e 

convivam com as diferenças. Todos nós estamos incluídos nesta h istória  e 

enquanto as pessoas não se derem conta d isso, apenas os que sofrem o 

preconceito serão capazes de pensar em a lternat ivas para a transformação 

social.  
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Assim como a famíl ia, a escola também exerce um papel acentuado 

no desenvolvimento do sujei to. Sendo a segunda insti tuição social de 

grande valor tanto para as crianças em idade escolar com 

desenvolvimento típico como para as crianças com desenvolvimen to 

atípico, sobretudo no que se refere à sua particularidade de estimuladora 

de funções cognitivas e sociais. Analisada como ambiente de socialização 

e desenvolvimento,  e como espaço principal  de transferência do 

conhecimento arquitetado socialmente e sistematizado, importa em todos 

os aspectos concernentes aos procedimentos de social ização e 

individualização da criança, portanto como na ampl iação das relações 

afetivas, na capacidade de comparti lhar em condições iguali tários, na 

aquisição de aprendizados relacionados com a capacidade comunicativa, 

o desenvolvimento do desempenho sexual, dos  procedimentos pró -

sociais e da própria identi f icação pessoal: autoconceito, autoestima,  

autonomia.  

Para as crianças com qualquer deficiência, o entendimento com 

outras crianças pode promover a ampl iação e a aprendizagem, o que 

beneficia a formação de conexões afet ivos e sociais entre elas.  

 Nesse sentido Si lva e Martins (2007) afi rmam que quanto mais cedo 

à criança com ou sem deficiência entrar na escola, maior será seu 

desenvolvimento, já que esse depende da convivência que estabelece 

com os outros membros do grupo. A convivência em ambient es comum 

entre crianças di tas “normais” e crianças com desenvolvimento atípico, 

proporciona interações signi ficativas, já que as crianças desenvolvem a 

amizade, aprendem a trabalhar em grupo, a compreender, a respeitar e a 

conviver com as semelhanças e as di ferenças individuais de seus pares.  

Partindo da suposição de que toda a criança é um ser social e que 

a assimi lação da informação se dá desde que ela nasce, a sua ampl iação 

se dá num ambiente e momento divididos com o outro. O brincar é por  sua 

consti tuição, a fundamental  escolha favorecendo um aumento sócio 

afetuoso e cognitivo.  

Com um ambiente de brincadeiras, podem aparecer adequadas 

capacidades que não seriam aguardadas para o seu tempo.  
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 Segundo Ancielo, 2006, a parti r dessa manifestação de habi lidades 

cria-se o conceito de “zona de desenvolvimento proximal” que consiste na 

distância entre aquilo que a criança consegue e sabe fazer  sem o auxíl io 

de um adulto e o que é capaz de realizar com ajuda de um adulto ou uma 

criança mais velha, que depois real izará sozinha. É nesse contexto que o 

jogo pode ser considerado um excelente recurso a ser usado quando a 

criança entra na escola, já que é parte essencial de sua natureza, 

podendo favorecer tanto os processos que estão em formação, como 

outros que serão completados.  

Para Kishimoto, 2007 diz que com relação à criança com deficiência 

mental , em especial  a Síndrome de Down, o jogo vivido pela criança 

permite a redução dessa distância.      

 

 

  

 

 

CAPITULO IV 

TRABALHO DE CAMPO 

 

Imagem 20   Roda de crianças 
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Disponível em http: /1.bp.blogspot.com/_MYdGO_InYuA/U4kjsOSplvil/AAAAAA                                     
AAL8/v7CSTe3zrsl/s1600/roda.jpg 

 

4.1 A ESCOLA                                                    

Neste capitulo será descri to o trabalho prático em Arteterapia na 

Escola Municipal  de Educação Especial  Albert Sabin no setor do 

Ambulatório, que fica localizado na Rua Cel i s/n, Nova Piam- CEP 26115-

000, no Município de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro.  

 

Imagem 21    A escola/ Ambulatório 

http://1.bp.blogspot.com/-MYdGO_lnYuA/U4kj0SpIviI/AAAAAAAAAL8/v7CSTe3zrsI/s1600/roda.jpg
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Acervo pessoal do autor 

A unidade é referência na educação para jovens portadores de 

necessidades especiais, considerada a maior escola deste gênero na 

América Latina, e a única em atividade na Baixada Fluminense. 

Atualmente, são mais de 500 alunos matriculados, divididos em três 

turnos. A escola oferece também o atendimento multidisciplinar em 

parceria com o Ambulatório, com fisioterapia, terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, pediatria, psicopedagogia, psicologia, assistente social , 

musico terapeuta, educador físico, enfermeira, cirurgiã dentista, 

neuropediatra e um médico geneticista. Pioneiro no Brasil , o primeiro 

Centro de tr iagem para Portadores de Doenças Raras e Autoimunes que 

funciona na Escola municipal Albert Sabin, em nova Piam, com 

atendimento quinzenal.  

Disponív el  em:ht tp: //not ic iasdebel fordroxo.blogspot.com/2013/07/escola -

municipal -albert -sabin  

 

4.2 O Grupo 

http://noticiasdebelfordroxo.blogspot.com/2013/07/escola-municipal-albert-sabin
http://noticiasdebelfordroxo.blogspot.com/2013/07/escola-municipal-albert-sabin
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A Arteterapia chegou à Insti tuição através do terapeuta ocupacional, 

funcionário da Prefei tura, lotado no setor do Ambulatório, com apoio à 

Escola, aluno do curso de Pós graduação Latu Sensu, ministrado pelo 

convênio Clinica Pomar/SPEI.  

O projeto foi  criado para cumprir a função de estágio 

supervisionado, com carga horaria obrigatória , e por veri ficar uma 

demanda na insti tuição. Os atendimentos foram real izados 

individualmente, e o processo foi  composto por seis crianças, sendo 

quatro meninos e duas meninas, com idades entre seis a doze anos, todos 

portadores de necessidades especiais,  com a Síndrome de Down.  Estas 

crianças também eram atendidas individualmente pelos profissionais das 

outras áreas de saúde ci tadas. O objet ivo proposto era:  

 Anal isar como a arteterapia poderia contribuir para o 

desenvolvimento do processo criativo de crianças com síndrome 

de Down.  

O atendimento prestado ocorreu uma vez por semana , com duração 

de tr inta minutos, iniciando em outubro de 2013, e com término em junho 

de 2014. Nesse espaço o estagiário de Arteterapia criou um ambiente  

acolhedor e descontraído, com uma proposta inovadora, apresentando 

modal idades expressivas diversas para a produção de imagens.  

Na fase inicial  foi real izada anamnese com os pais e ou 

responsáveis, para conhecer melhor os cl iente e suas di f iculdades de 

independência no cotidiano.  

 

 

“Quando nos ut i l izamos da metodologia das of ic inas cr iat iv as nos 

diferentes contex tos possív eis,  criamos a oportunidade para que 

pessoas que v ivenciam os processos t rabalhem internamente 

suas competências,  desencadeadoras de um saber próprio e 

di recionado” .    (ALESSANDRIN. 2004, p.85)  
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Foi veri ficado que as crianças são mais prejudicadas em Atividades 

da Vida Diária, (AVD) que envolvem mais a área cognitiva do que a 

motora. O grupo tem grau de comprometimento variado , principalmente 

no nível  comportamental , a maioria não tem l imites e geralmente não 

aceita o NÃO, como forma de correção, de acordo com relatos dos pais 

que, em casa geralmente permite m as crianças fazerem o que bem 

entendem, por estarem   nesta si tuação especial .  

São numerosos os fatores que comprometem o desenvolvimento do 

ser humano, o legado genético, a cul tura em que se nasceu, a estrutura 

famil iar, os problemas ambientais, etc. Mas o fundamental  é a interação 

com os outros seres humanos. Esta afi rmativa nos faz compreender as 

especificidades causadas por di ferentes condições orgânicas, e 

ambientais, que guiam o desenvolvimento das pessoas com deficiência, e 

consequentemente a abordagem que devemos ter para com elas , 

acei tando a diversidade como condição inerente à natureza humana.   

 “A def ic iência é uma condição const i tuinte e estruturante do ser  

humano que a possui ;  e,  portanto,  tem diferenças qual i tat ivas 

daquelas com condição orgânica diferente”.                     

(AMIRALIAN, 1986, p.97).      

 Uma pessoa com deficiência não pode ser considerado um 

“coi tadinho”, como se fosse um fardo, um pesadelo,  com uma exclusão 

total  da vida e da sociedade, só pelo fato de ter deficiência, uma condição 

orgânica di ferente o que para ela é, portanto normal; é o que é, e deve 

ser aceita compreendida e amada desta maneira que é. É necessário 

promover a integração social  ou desenvolvimento pessoal aos portadores 

de deficiência, desde que a di ferenciação não limite em si  mesmo o direi to 

igualdade que elas possuem.  

Neste contexto, surge a Arteterapia como um novo campo do 

conhecimento,  fazendo uso da arte como instrumento de trabalho dentro 

de um ambiente favorável, acolhedor como configuração de exaltar e 

l ibertar as qualidades do indivíduo na práxis da vida, acei tar e usar seu 
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poder criador, desenvolver sua original idade integral  a desvendar o seu 

verdadeiro eu (sel f). 

A Arteterapia apresenta como foco principal , auxil iar esta clientela 

no enfrentamento dessa etapa da vida, oferecendo várias possibil idades 

de construir um novo cotidiano.  

     “A arteterapia é uma ativ idade de est imulação à execução de 

imagens pela expressão art íst ica ,  buscando respostas em 

pacientes /cl ientes para que possam se auto observ ar ,  

promov endo ref lexões sobre desenv olv imento pessoal ,  

habi l idades,  interesses,  preocupaç ões e conf l i tos” .  (Pain e 

Jarreau, 1994, apud Carv alho,  2001) .  

 Por este motivo A Arteterapia torna-se uma possibi l idade de 

estimulação à social ização, cognição e melhora da motricidade dos 

portadores de Síndrome de Down.  

          No procedimento criativo, a energia do inconsciente  liga-se a um 

modelo e o proclama numa l inguagem simból ica. A arte é um caminho 

para um nível  não verbal  de percepção, que leva ao processo de 

individuação. Neste processo somos levados a nos confrontar com 

diversos aspectos de nosso íntimo, que estão geralmente em confusão 

com nossas ideias e comportamento consciente.  

As observações durante estes processos são de suma importância, 

pois no início das atividades as crianças ainda encontram-se na fase 

praticamente oral , a maioria dos materiais levavam à boca , isso provando 

que algumas fases de desenvolvimento ainda não haviam sido 

alcançadas. Durante as atividades além de ter uma preocupação atento 

no ato da entrega dos materiais , sempre expl icando que não podiam 

colocar na boca, principalmente materiais pequenos como giz  de cera f ino, 

além de o quebrarem, pela força exercida, assim ficava sempre próximo 

para que não o levassem à boca. São rápidos e levam tudo como forma 

de brincadeira, a massa de modelar por ter uma cor que chama à atenção 

e o cheiro muito convidativo foi  a maior preocupação. Não foi  uti l izado a 
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massa comestível  pois as crianças , já que levavam tudo à boca teriam o 

reforço para fazer aqui lo que desde cedo alegara que não podiam fazer,  

e isso criaria uma confusão na cabeça deles. E ao mesmo tempo quando 

terminasse a sessão, retornariam para a sala de aula onde teriam contatos 

com muitos outros materiais util izados na sessão e as crianças poderiam 

achar que podiam comer também e os levariam à boca. A tinta e  cola 

geralmente iniciava-se com o pincel , mas devido à vontade de tocar,  

senti r, ter o contato direto acabavam uti l izando o próprio dedo como 

pincel , e por mais que tivessem um pano para secar , e l impar,  na maior ia 

das vezes uti l izavam a roupa “uni forme” para  este fins. Na hora da 

fotografia era uma festa , pois a cada foto registrada, queriam ver como 

ficou, pois no final  passava na televisão via cabo usb, para que eles s e 

vissem e era muito animador, chegando a um ponto que eles mesmo 

queriam ti rar as fotos mas o problema com os “fotógrafos mirins”  é que 

eles não tinham o devido cuidado com a câmera ou celular. No jogo da 

memória foi  observado que as figuras vol tadas para baixo eram mais 

di fíceis porque não conseguiam guardar a posição das peças,  e mesmo 

faci l i tando com a imagem voltada para cima ainda assim t inha uma 

di ficuldade em achar o par. A maioria das crianças eram reforçados em 

relação aos limites, sempre expl icando o que poderia fazer ou não. O 

“Não,” como forma de interdição era pouco aceito por eles , talvez por 

estarem acostumados em casa a fazer o que queriam, sem que os 

responsáveis dessem a devida correção, expl icando o que está certo ou 

o que estava errado, o que podiam fazer e o que não podiam fazer,  

l imitando os horários, talvez achando que na escola e  ou na terapia é que 

iriam aprender. No decorrer das sessões o comportamento das crianças 

com síndrome de Down, melhorou sens ivelmente, já não colocavam os 

objetos à boca.  

 

4.3   ATIVIDADES EXPRESSIVAS:  

Pintura:  
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Materiais como tintas faci l i tam aflorar  o nível  afetivo, fazendo com 

que as emoções sur jam com certa faci l idade, e assim fortalecendo a 

expressão de sentimentos e emoções. O uso das cores está diretamente 

relacionado à emoção vivenciada no momento.  

Figura 22   Pintura 

. 

Acervo pessoal do autor 

Segundo Jung, ...uma palavra ou imagem é simból ica quando impl ica 

alguma coisa além do seu signi ficado manifesto ou imediato. Esta palavra,  

ou esta imagem, tem um aspecto ´inconsciente´ mais amplo, que nunca é 

precisamente definido ou de todo expl icado.  [...] Jung (2008, p.19). 

Esta atividade proporcionou um prazer e tanto, pois a tinta fluía no papel 

e a satisfação era evidente no sorriso, começando com um pincel e 
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acabava com a ponta dos dedos. As diversas cores de tintas separado em 

um recipiente, era o suficiente para eles se divertirem pois t udo virava 

brincadeira. No final  queriam mais, pois adoraram a atividade. A única 

preocupação no início era que eles não levassem à boca a tinta. sendo 

orientado que não poderiam, e no fim aceitaram e mas faziam menção de 

levar a boca e riam. Esta atividade conseguiram real izar vários desenhos 

que muitos não acreditaram que foram eles que fizeram.  

Colagem:  

A colagem é uma modal idade plástica muito versáti l  que favorece o 

desenvolvimento da coordenação motora fina e da organização espacial . 

Oferece a possib il idade da integração, pela composição onde cada parte 

vai  se ajustando e formando um todo.  

Figura 23  Colagem 

 

Acervo pessoal do autor 

A colagem foi  interessante, por que a diversidade de figuras 

expostas para eles escolherem e ficavam querendo pegar todas para 

colar, sendo orientado para separar uma quantidade e depois da seleção 

aos poucos poderiam colar. A maior di f iculdade encontrada foi  na 

contagem com muitas dúvidas e a maioria não sabiam contar.  
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Após separar uma quantidade razoável, pude observar a 

organização de cada um, como passava cola na figura com o dedo, e 

depois o problema espacial  da figura no suporte de papel. Ao término 

mostravam com orgulho o seu trabalho e sempre querendo mais. São 

crianças que quanto mais estímulos mais eles ficavam encantados, é uma 

fase que tudo transformava em brincadeiras prazerosas.  

 

Desenho:  

 Objetiva a forma, a precisão, o desenvolvimento da atenção, da 

concentração, da coordenação viso -motora e espacial . Concretiza 

alguns pensamentos e exerci ta a memória, relacionando-se ao 

movimento e ao reconhecimento do objeto; tem função ordenadora.  

Figura 24   Desenho 

 

Acervo pessoal do autor 

O desenho é uma forma de l inguagem que consti tui o mais seguro caminho 

para atingir -se à estrutura do pensamento infantil , o seu raciocínio e a 

sua lógica, deixando à mostra os seus sentimentos mais profundos, suas 

preocupações, receios, inseguranças, temores e complexos .  
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O desenho também foi  muito empolgante, sendo util izados várias folhas 

de papel oficio, para fazer os diversos tipos de riscos e desenhos, 

variando no material , começando com lápis preto comum, passando pelo 

giz de cera e canetas coloridas “hidrocor”. Perguntado sobre o desenho 

na maioria era sempre composta pela famí l ia, o papai, a mamãe, o vovô, 

o i rmão ou a i rmã e o cachorrinho. As vezes era o carro do papai ou a 

casa onde moram, mas tudo do seu jei to de perceber as coisas. Não 

tiveram muita di ficuldade em desenhar pois tudo que faziam eram 

interessante. A di f iculdade encontrada era na coordenação motora fina, 

principalmente ao pegar o giz de cera onde observei  que util izavam um 

pouco de força, quebrando ao meio, também pude deixar muitos lápis à 

disposição pois mal iniciava com um já pegavam outro e assim pude 

controlar deixando uma quantidade razoável para realizar a atividade.  

Modelagem:  

A modelagem encanta pela possibi l idade de material ização de um 

objeto tr idimensional, sendo bastante flexível  e maleável, ainda dando a 

oportunidade do recriar e do transformar. El a permite a estimulação táti l , 

a estruturação e a capacidade de planejar e concretizar.  

  

 

 

 

 

Figura 25   Massa de modelar  
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Acervo pessoal do autor  

 

          A massa de modelar foi  interessante por que começavam a modelar  

a famíl ia e o animal de estimação, depois passavam para sobremesa 

como; bolo e sorvete, o carro do papai, mas tudo do jei to que imaginam 

que seja.  

Iniciava com uma cor de massa, após real izar as suas esculturas 

passavam para outra cor  e no final  permitia  que misturassem as massas. 

Eles adoram cores fortes e vibrantes e o contato com as mãos também foi  

extraordinário pois no início houve uma resistência depois todos 

aceitaram,  um ou outro as vezes queriam l impar as mãos pois 

incomodavam, l impando na própri a roupa ou no retalho de pano para este 

fim. Após algumas sessões, esse cuidado de limpeza das mãos diminuiu 

e a aceitação dos materiais foi  muito bom. A única preocupação era 

quando faziam o sorvete, para não levarem à boca, que também foi  

trabalhado. 

Fotografia: 
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Proporciona outra forma de olhar. A fotografia em sua dimensão 

terapêutica é um meio de expressão e comunicação que resgata valores 

e contribui  para o (auto) conhecimento de cada indivíduo , e para a 

consciência de sua auto imagem. 

Figura 26    Fotografia 

.  

Acervo pessoal do autor  

A fotografia foi  muito divertido, principalmente para as meninas que 

aceitaram mais que os meninos. Elas são mais extrovertidas, espontânea 

e faziam muitas poses e no final sempre queriam ver como ficaram. A 

di f iculdade deles era que não aceitaram adornos como, perucas e lenços, 

somente os óculos.  Os meninos mais tímidos quase não faziam as poses, 

mas queriam ser o fotografo mirim, para registrar os momentos,  onde em 

um determinado momento permiti r com muita r ecomendações que 

realizasse esse fei to mas as recomendações não foram o suficiente por 

que um deles deixou cair a câmera danificando a lente.  A alegria deles no 

final  era quando passava as imagens na televisão via cabo usb, f icando 
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eufóricos se vendo (autoimagem), r indo e brincando. Foi uma experiência 

muito prazerosa. 

Jogo da memória: 

Trabalha a capacidade de atenção, concentração, senso direcional, 

memória visual, memória visual fina. Embora pareça coisa simples, exige 

uma mente em permanente estado de al erta. 

Figura 27   Jogo da memória 

 

Acervo pessoal do autor  

Foi uti l izado o jogo da memória, com o objetivo de fornecer o melhor  

desempenho da atenção, constância de percepção, percepção visual e a 

própria memória visual. Inicialmente foram uti l izados  poucas peças do 

jogo e vol tado para cima com o objet ivo de passarem a reconhecer as 

gravuras e juntarem as peças iguais. Mais adiante fui  di ficul tando a 

atividade colocando as peças com as gravuras vol tadas para baixo, com 

isso trabalharia a constância de pensamento para que eles fixassem os 

locais das peças.  
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Quando nos uti l izamos da metodologia terapêutica das modal idades 

expressivas, nos di ferentes contextos possíveis, criamos a oportunidade 

para que pessoas que vivenciam estes  processos, trabalhem 

internamente suas competências, desencadeadoras de um saber próprio 

e direcionado.   

A criança com a Síndrome de Down, tem o seu desenvolvimento em 

um ri tmo mais lento. Por meio das atividades lúdicas, a criança reproduz 

muitas si tuações vividas em seu cotidiano, as quais, pela imaginação e 

faz de contas, são reelaboradas.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

         Através da uti l ização das atividades e materiais expressivos foi  

possível  constatar que as crianças portadoras de necessidades especiais 

com síndrome de Down, encontram no fazer criativo, uma forma de 

expressão muito ampla e rica, pois frequenteme nte o seu 

comprometimento di f icul ta também a comunicação verbal. Apesar de 

apresentarem, um défici t cognitivo, são dotados de grande sensibil idade, 

e as produções criativas demonstraram ser a melhor forma de se 

expressar. Assim, os confl i tos, dúvidas e anseios que eles vivenciavam 

encontraram na Arteterapia, um canal de expressão, o que possibi l i tou 

entrar em contato com os conteúdos do seu mundo interior trazendo -os 

aos poucos ao nível  consciente. Assim, as produções por eles plasmadas 

possuíam a força do material  que emerge do inconsciente, e portanto 

consti tuíram-se em verdadeiros agente terapêuticos.  

 Ao longo do processos arteterapêuticos, observei  entre várias 

produções, a pintura e a colagem se destacaram. Na pintura houve um 

encantamento geral , onde iniciavam com o pincel, e terminavam 

uti l izando os dedos, sendo prazerosos para eles, e criaram várias 

produções. A tinta escorria pelo suporte de papel onde brincavam com os 

materiais, e os movimentos ondulados e circulares, surgiam uma grande 

variedades de produções. Observava o encantamento e a alegria quando 

completava os potes de diversas cores de tintas para darem continuidade 

as produções, por  eles se deixassem todo o pote de tinta uti l izariam tudo, 

mas eles ainda não tem o discernimento em separar a  quantidade 

adequada, e o controle na hora pegar os pote com tinta pois tudo levavam 

na brincadeira. Iniciavam com uma cor logo em seguida misturavam tudo 

com o pincel em cada pote, mesmo assim saiu uma infinidade de 

produções que para eles tinha um signi f icado. 

A pintura proporciona intensa mobi l ização emocional causada pelas 

experimentações com as cores sendo um faci l i tador de inícios de 

processos arteterapêuticos, ativa o fluxo criativo e as experimentações 

sensoriais e lúdicos com a cor.  



78 
 

A colagem também proporcionava outro encantamento.  As 

variedades de figuras expostas para escolher, acabavam ficando na 

dúvida e as vezes queriam tudo, ou uma quantidade que não estava 

combinado. A maioria das figuras estavam cortadas pois poucos sabiam 

cortar sem perder  a imagem, fal tava a coordenação viso motora que 

também aos poucos foram trabalhados. O que chamaram mais à atenção 

eram as imagens de animais, celulares, oceanos, e por úl timo paisagens. 

Sempre era combinado uma determinada quantidade de imagens para 

cada suporte de papel, mas no final  queriam muito mais onde também foi  

trabalhado os limites. Inicialmente colavam com cola bastão depois 

deixava de lado e queriam a cola branca para colar com os dedos. Todas 

as produções era um divertimento sempre alegres e b rincalhões e quando 

estavam mal humorados por algum motivo não queriam fazer nada ou 

quando iniciavam não terminavam, neste momento finalizava e deixava 

para o próximo encontro.  

A colagem como estratégia expressiva é fundamental  em 

arteterapia, é uma técnica operacional simples, de baixo custo,  e 

sedutora em suas múltiplas possibil idades plásticas e estéticos. A 

colagem propicia um campo simból ico de infini tas possibi l idades de 

estruturação, integração, organização espacial  e descoberta de novas 

configurações.      

   . Ao final desta pesquisa pude concluir que a Arteterapia é um   

processo terapêutico, realmente faci l itador que estimula a capacidade 

criativa e expressiva destas crianças. Observei  também que a melhora 

cognitiva atuou como potencializador do processo de autonomia desses 

indivíduos, pois forneceu a eles ferramentas efetivas que para se 

expressassem e se fizessem entender.   

Recomenda-se, para estudos posteriores, a pesquisa com grupos de 

portadores de síndrome de Down de outras cronologias, e em outros 

contextos.  
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