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“O anseio criativo vive e cresce dentro do 

homem como uma árvore no solo do qual 

extrai seu alimento. Por conseguinte, 

faríamos bem em considerar o processo 

criativo como uma essência viva 

implantada na alma do homem”. 

(JUNG, 1987, p.65) 



RESUMO 

 

O presente estudo teve como tema a expressão dos afetos por pessoas com 

deficiência auditiva. Fundamentou-se nos estudos acerca da surdez em seus 

aspectos físicos, emocionais e legais; e na Arteterapia aplicada à contexto 

Organizacional. Tomou como campo de pesquisa o estágio realizado na Dataprev – 

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, no período 

compreendido entre 17 de agosto a 27 de dezembro de 2012, com grupo de 

pessoas adultas com deficiência auditiva, visando refletir sobre os resultados da 

utilização de algumas modalidades expressivas de arteterapia, na descoberta do 

potencial criativo desse grupo, auxiliando-os no processo de individuação. Concluiu 

que a Arteterapia atua como elemento facilitador na conscientização e conquista da 

comunicação e inclusão social.  

 

Palavras-chave: Arteterapia Organizacional. Deficiência Auditiva. Expressividade. 

Individuação. 

 



ABSTRACT  

 
This study has as goal the expression of the affects by people who has hearing 

deficiency. Base up in about deafness studies in their physical,emotional and legal 

aspects; and in Organizational Arteterapia. Established on the period of probation at 

Dataprev –Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social, during 17 

august until 27 december of 2012, with a group of adult people with hearing 

deficiency, with the objective of observe the results of the utilization of some 

expressive modalities of therapy of art, in the development of the creative potencial of 

the group, helping them in the individuality process. It concludes that the therapy of 

art acts as an element that facilitates the awareness and the conquest of the 

communication and social inclusion. 

 

Keywords: Therapy of art in the Organizations. Hearing Deficiency. Expressivity. 

Individuality. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Descobrir o espaço e descobrir-se nele, 
representa para cada indivíduo uma 

experiência a um só tempo pessoal e universal. 
(Fayga Ostrower) 

 

Inicio confidenciando que a Arteterapia foi um “divisor de águas” em minha 

vida. Enxergar o que poderia existir além de um simples traço, uma cor, um ponto, ou 

o significado de uma expressão corporal, foi e continua sendo, sem dúvida, de um 

valor inestimável. 

Não cheguei a POMAR por acaso e nem tampouco com intuito de estudar 

Arteterapia, mas sim à procura de um encaminhamento para minha filha, o que me 

fez compreender e admirar uma alma artista. O encantamento foi tamanho que a 

busca pelo conhecimento o superou, fazendo-me retornar a POMAR, alguns anos 

após, com o propósito de estudar para atuar como arteterapeuta profissionalmente. 

As dificuldades foram inúmeras dado ao fato de trabalhar em uma Empresa 

com carga horária bastante extensa, numa área de desenvolvimento de pessoas, e 

com cobranças institucionais e pessoais (internas) muito fortes. 

A cada obstáculo que cuidadosamente eu ultrapassava para dedicar-me ao 

conhecimento da arteterapia era motivo de uma enorme satisfação pessoal, fosse na 

elaboração dos trabalhos solicitados ao longo do curso ou na apresentação dos 

mesmos. Além disso, o intercâmbio com professores, colegas de turma e em especial 

com minha filha, com certeza, foram ocasiões em que tive a oportunidade de 

experienciar um belo encontro profissional e espiritual. 

E chegou a fase de estágio – muitas horas a cumprir e pouco tempo para 

exercer essa atividade dentro do prazo estabelecido.  

Numa linguagem metafórica, foram grandes as pedras e apenas uma pequena 

alavanca para movê-las, mas consegui. No processo de escolha do campo de 

estágio, algumas buscas foram eliminadas mais facilmente, pois não ressoavam em 

meu coração, até que pude colocar em prática a primeira ideia que tive: atuar na 

arteterapia organizacional, tendo como público alvo as pessoas com deficiência 

auditiva, prestadoras de serviços da empresa em que trabalho.  

– “QUE BELO CAMPO EXPERIMENTAL!”, foi a fala do meu coração. Hoje, 

concluído o estágio e elaborada essa monografia, posso dizer: quanto aprendizado, 
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quanta sensibilidade, quanto crescimento proporcionado a eles e a mim! Por certo 

que eles não tiveram a consciência do crescimento que oportunizaram para mim, 

mas, o que importa, é que foi um fato transbordante em minha trajetória de vida.  

Durante três anos fui componente de uma Comissão de Acessibilidade na 

Empresa em que trabalho e pude observar as dificuldades das pessoas que têm 

algum de seus sentidos comprometidos, especialmente os auditivos. Nessa função, o 

que sempre me chamou atenção foi o fato de que, em relação a outras deficiências 

mais visíveis aos nossos olhos, nada identifica o deficiente de audição em um 

primeiro momento. Quiçá esse seja um dos motivos que torna ainda mais difícil o 

processo de comunicação dos mesmos com as pessoas ouvintes ou não, 

ocasionando, muitas vezes, um processo de introspecção, timidez e dificuldade de 

atuação no mercado de trabalho formal. 

Um outro aspecto diz respeito ao fato de que talvez por sentimentalismo ou por 

maior evidência visória, os deficientes físicos e visuais sejam atendidos e acolhidos 

com maior prontidão do que os auditivos.  

Assim, elaborei um projeto que objetivasse proporcionar às pessoas deficientes 

auditivas a oportunidade de experimentar um ciclo de vivências em arteterapia 

organizacional e que, através das várias modalidades expressivas, pudessem ter o 

seu processo de autoconhecimento favorecido, a sua autoestima elevada, bem como 

a confiança em si mesmos estabilizada. Desse modo, acreditava que o processo de 

comunicação com o mundo ouvinte seria facilitado e, em decorrência dele, facilitar a 

inclusão social e profissional. 

Esse projeto foi aprovado pela POMAR e aceito na Empresa. Assim, ocorreram 

as sessões do estágio de Arteterapia com oito pessoas com deficiência auditiva, 

cumprindo as orientações da Supervisão, respeitando as fases pelas quais o grupo 

perpassava. No decorrer destas sessões, foi possível observar e constatar, por meio 

das produções dos trabalhos e das declarações verbais, o processo de evolução dos 

mesmos no que tange ao crescimento e conscientização de suas potencialidades 

individuais.  

A culminância desse processo de estágio foi a realização de uma exposição 

intitulada “Café com Arte”, onde todos os gestores dos deficientes auditivos, os meus 

gestores, demais convidados da empresa e especialmente as minhas filhas, tiveram a 

oportunidade de apreciar as “obras”  produzidas pelo grupo,  degustando um 
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saboroso café. Acredito que, a partir das vivências potencializadas no estágio, cada 

participante poderá seguir a sua jornada individual rumo à sua individuação. 

Esta monografia é, portanto, o resultado dos meus estudos acerca do tema, 

apoiada nas vivências adquiridas nas sessões de arteterapia ocorridas durante o 

período de estágio com pessoas com deficiência auditiva na Dataprev – Empresa de 

Tecnologia e Informações da Previdência Social, no período compreendido entre 17 

de Agosto a 27 de Dezembro de 2012. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema dessa monografia diz respeito à inclusão no mundo corporativo de 

pessoas com deficiência auditiva. Além da questão acadêmica aqui envolvida, 

delineia-se como uma questão humana que requer de todos, arteterapeutas ou não, 

sensibilidade para aceitar e conviver com as diferenças. 

Enquanto parte de um mesmo sistema, quando alguém é excluído, instala-se o 

desequilíbrio, a desarmonia. Entretanto, incluir a todos, nem sempre é tarefa fácil, 

principalmente quando esse outro apresenta especificidades tão distintas de nós 

mesmos; ele não ouve e, porque não ouve, não fala como nós falamos, ou seja, tem 

uma expressividade distinta. 

A Arteterapia apresenta-se como um dos instrumentos dessa inclusão por 

facilitar o processo de comunicação e expressão entre pessoas ouvintes ou não, e 

portanto, podendo contribuir para promover a harmonia na Organização.  

Esta pesquisa apresenta como objetivo analisar as relações entre a Arteterapia 

e as habilidades pessoais e sociais no processo de inclusão da pessoa surda em uma 

empresa pública. A partir de estudos bibliográficos, tomou-se como campo um grupo 

formado por oito pessoas surdas, e se propôs por meio de sessões arteterapêuticas 

desenvolver as potencialidades individuais e a autoconfiança dos componentes do 

grupo, de modo a fortalecer a sua capacidade profissional, pessoal e sensível. 

Sendo assim, configurou-se como questão de estudo o modo como facilitar a 

inclusão das pessoas com deficiência auditiva na sociedade por meio da sua inserção 

no mundo do trabalho, através do processo arteterapêutico. 

Mesmo não se tratando de um estudo de caso, considerou-se relevante 

apresentar situações que ilustrem  o tema da monografia desenvolvidas no processo 

arteterapêutico com o referido público. 

Buscou-se elaborar um documento que procurasse mostrar a ampliação da 

comunicação das pessoas com deficiência auditiva, na descoberta de seu potencial 

criativo, utilizando-se de linguagens expressivas, favorecendo o acesso às 

informações simbólicas enviadas pelo inconsciente.  

Com essa finalidade, essa monografia foi dividida em quatro capítulos. No 

primeiro, discursa sobre a Arteterapia na construção do ser; no segundo, caracteriza a 
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deficiência auditiva e, no terceiro, relata aspectos da expressividade silenciosa e 

afetiva por meio das produções de cada integrante do grupo. Por fim, apresenta no 

quarto capítulo, as conclusões a que se chegou considerando a Arteterapia como um 

processo terapêutico mobilizador de sentimentos e expressões do coração, de forma 

silenciosa e afetiva.  
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CAPÍTULO 1 

A ARTETERAPIA NA CONSTRUÇÃO DO SER 

 

1.1 Arteterapia – Conceito 

 

Antes de tecer apreciações sobre arteterapia, faz-se necessário observar sobre 

a arte, no contexto histórico e sua importância no desenvolvimento e crescimento da 

humanidade. 

É fato que a arte está presente na história da humanidade desde sempre.  

 

há aproximadamente 25 mil anos, nasce a arte [...] surge a primeira 
manifestação artística – a pintura – única forma de arte realmente 
comprovada [...] O que o homem primitivo deixou registrado foram as 
impressões no interior das cavernas. (BARREIRA e BRASIL, 2012, p.21).  

 

Pinturas rupestres apresentam-se como registro inegável da sua existência. 

 

Imagem 1 – Toca Toca do Boqueirão da Pedra Furada 

 

http://wikimapia.org/11444840/pt/Toca-do-Boqueir%C3%A3o-da-Pedra-Furada 

 

O poder da arte nesse contexto amplia-se na expressão do ser humano, 

materializando-se através da impressão nas rochas. Nelas ficavam estampados os 

desejos, sentimentos e emoções, tristezas, dor angústia, alegria, contentamento, etc. 
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Com o passar dos tempos, as formas artísticas foram se modificando de modo 

a atender os anseios sociais-políticos-culturais de cada época e de cada cultura. 

Complementando o relato das autoras já citadas quanto ao desenvolvimento / 

crescimento da criatividade e sua manifestação: 

 

Na segunda metade do século XIX, realizavam-se progressos técnicos e 
científicos no campo da ótica, da química e da física das cores. A invenção da 
máquina fotográfica também teve muita importância no surgimento desta 
nova tendência na arte. Com o surgimento da fotografia, os pintores, como 
não precisavam mais registrar a realidade, passaram a olhar a natureza com 
outros olhos. (BARREIRA e BRASIL, 2012, p.21). 

 

 

Imagem 2 - Pintura “O Último Julgamento”, Michelangelo 
 

  
 

http://www.mestresdapintura.com.br/loja/ltimo-julgamento-michelangelo-p-136.html 

 

Embora na Antiguidade, para os gregos, as artes como poesia, teatro, música, 

escultura fossem tidas como curativas, verdadeiros remédios para a alma tanto do 

artista quanto do espectador, a Arteterapia instituída como uma das formas de terapia 

tem história recente. Surgiu na Europa e nos Estados Unidos, após a II Guerra 

Mundial. (VICTÓRIO, 2008). Teve como precursora no Brasil, a Drª. Nise da Silveira, 
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médica psiquiatra, que em 1947 iniciou um trabalho pioneiro no Hospital Psiquiátrico 

Pedro II do Rio de Janeiro, inserindo na sessão de terapia ocupacional, a pintura, a 

modelagem e a xilogravura, chamando esta experiência de “Emoção de Lidar”.   

A partir da iniciativa da Drª. Nise da Silveira cresceu no Brasil o interesse pela 

Arteterapia. Vários cursos de formação foram criados e muitos são os arteterapeutas 

atuando em diversos espaços terapêuticos. Seu campo de atuação da Arteterapia é, 

de fato, muito amplo, podendo beneficiar pessoas tanto em clínicas, escolas e 

empresas, e onde mais a arte puder estar presente, oferecendo recursos para que o 

inconsciente se manifeste, promovendo as transformações necessárias. 

 

Imagem 3 – (In) Definição de Arte 

 
http://artefactosteste.files.wordpress.com/2010/08 

 

Esse crescimento demandou a criação, em fevereiro de 1998, da Associação 

de Arteterapia no Rio de Janeiro (AARJ), em 2006, da União Brasileira de 

Associações de Arteterapia (UBAAT), com o objetivo de fundamentar sua teoria e 

regulamentar a sua prática e, em 2013, a Arteterapia foi acolhida pela CBO - 

Classificação Brasileira de Ocupações passando a fazer parte da família 2263 
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incluída entre os profissionais das terapias criativas junto aos musicoterapeutas e 

equoterapeutas.  

Philippini (2008, p.13) ensina que é possível empregar a expressão “Terapia 

através da arte”, mas vale lembrar que no contexto Arteterapêutico a Arte é entendida 

como Processo Expressivo na forma mais ampla que se puder conceber. 

Para se entender com mais clareza sobre Arteterapia, prossegue Philippini 

(2008), convidando a 

 

considerá-la como um processo terapêutico, que ocorre através da utilização 
de modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas 
configurarão uma produção simbólica, concretizada em inúmeras 
possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes etc. (p.13).  

 
 

Segundo a Associação Americana de Arteterapia (American Association of Art 

Terapy), 

 

A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto de 
uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, traumas ou 
dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam desenvolvimento 
pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e 
trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si 
e dos outros, aumentar sua auto estima, lidar melhor com sintomas, estresse 
e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e 
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. (AMERICAN 
ASSOCIATION OF ART TERAPY, 2003, p.14). 

 

Ou seja, arteterapia é um processo terapêutico que busca mobilizar conteúdos 

esquecidos no nosso inconsciente e trazê-los para a luz do consciente, 

desbloqueando e fortalecendo processos criativos, tendo a arte como seu instrumento 

fundamental. Considera que o indivíduo é criativo por natureza, como visto nas 

imagens das cavernas, e que do desenvolvimento de sua criatividade depende sua 

saúde psíquica e, por consequência, a melhoria da sua qualidade de vida. 

 

1.2 O Processo Arteterapêutico 

 

Vive-se numa era onde o desenvolvimento tecnológico cresce vertiginosamente 

e as pessoas encontram-se cada vez mais embevecidas com as novidades da 

tecnologia, e cada vez menos envolvidas emocionalmente e afetivamente com seus 
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semelhantes. Com isso, o Ser Humano tem ficado em segundo plano nas relações 

interpessoais (sociais, laborativas, religiosas e familiares etc.) 

Entretanto, conforme exposto na seção anterior, observa-se que, 

historicamente, na humanidade, a arte esteve sempre presente na vida dos homens, 

desde os remotos tempos (como as pinturas rupestres nas paredes das cavernas do 

homem primitivo), até a atualidade nas diversas formas de manifestação – através de 

música, das performances, da pintura e até em expressões de protestos, como os 

grafiteiros, etc.  

Esse comportamento corrobora a afirmativa de que as pessoas sentem 

necessidade da proximidade com outras; de expressarem-se; de criarem e 

estabelecerem relações com o mundo em que vivem.  

Philippini (2009) ensina a retratar através de cartografias1, a refletir e elaborar 

mapas (imagens) que identificam as próprias inquietudes, percepções, entendimentos 

acerca da consciência do que se é, e do que se quer descobrir em si próprio, 

ressaltando que para isso é preciso ter coragem para seguir rumo às águas profundas 

do inconsciente. A autora nos ensina que “A coragem gera liberdade de expressão e 

sustenta a autonomia criativa”. (p. 9). 

O Processo arteterapêutico pode estar apoiado em diferentes modelos, como 

Gestalt, Psicanálise, Antroposofia, dentre outros, mas encontra, a nosso ver, sua 

fundamentação mais abrangente na Psicologia Junguiana, trazida ao Brasil pelas 

mãos de Nise da Silveira. 

Nise da Silveira nos esclarece que “Todo ser tende a realizar o que existe nele, 

em germe, a crescer a completar-se. [...] O processo de individuação é um movimento 

de circunvolução que conduz a um novo centro psíquico. Jung denominou esse centro 

de self (si mesmo).” (SILVEIRA, 2011, p.77). Acrescenta a autora que “Em síntese: é 

a tendência instintiva a realizar plenamente potencialidades inatas. (Ibden;p.77).  

 

A Arteterapia de abordagem Junguiana considera a atividade simbólica, 

criativa, como inerente ao ser humano. 

Jung, por meio de seus estudos, concluiu que existe uma universalidade de 

símbolos aos quais chamou de arquétipos que, por sua vez, regem os processos de 

criação em um movimento constante de atualização e de redefinição por parte do 

                                                           

1
 Cartografia - arte ou ciência de compor cartas geográficas. 
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indivíduo que cria. É assim que a Arteterapia funciona como um modelo de criação e 

transformação de conteúdos pessoais e culturais. Daí Jung ter dividido os arquétipos 

em pessoais e coletivos. 

Em relação à Arteterapia, Diniz (2010) complementa esclarecendo que   

 
cada ser é único, singular, recebe a Vida para desenvolver seus potenciais, a 
a Arteterapia facilita o ser humano a chegar a esse âmago, essa 
singularidade do Ser, a chegar a essência. [...] A arteterapia é uma 
facilitadora de decifração do mundo interno, e a possibilidade de acessar 
esse mundo em um ambiente cuidadoso e acolhedor nos ajuda a ter 
encontros com o mais profundo de nós, visando à saúde total do Ser. O 
processo psíquico desenvolve seu dinamismo por meio de imagem simbólica. 
(p.12). 

 

A referida arteterapeuta conclui que 

A Arteterapia é uma excelente forma de confrontar imagens sombrias, por 
facilitar a expressão das emoções a partir das emoções artísticas e 
proporcionar oportunidades de a imaginação desenvolver-se livremente, 
permitindo ao individuo participar concretamente do produto imaginado. 
(p.13). 

 

O processo arteterapêutico auxilia a proximidade do homem com o universo 

interior e a relação com o mundo, ampliando a compreensão da consciência, 

permitindo ao mesmo conhecer melhor a si mesmo, ao seu semelhante e tudo que o 

cerca. A arte, pelas suas possibilidades expressivas, contribui para trazer ao 

consciente, não só as dores a serem curadas, mas também as possibilidades 

adormecidas. Dessa forma, a arteterapia apresenta-se como um processo terapêutico 

dos mais próximos à essência do ser humano, capaz de promover equilíbrio e 

harmonia, gerando saúde em todos os setores da sua vida.  

 

 

1.3 Arteterapia Organizacional 

 

Grande parte das Organizações na atualidade apresentam um cenário de 

dirigentes extremamente preocupados com os lucros e resultados a serem 

alcançados pelas mesmas e a busca frenética pela modernização tecnológica, mas 

com pouca ou nenhuma atenção às pessoas que, efetivamente, atuam para que tais 

resultados sejam atingidos.  

Olhar para a Empresa significa aglutinar uma série de ações que precisam 

estar alinhadas e organizadas rumo a um objetivo maior. Esse processo inclui a 
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atenção dos gestores ao seu corpo funcional, abrangendo o bem estar comum, e 

considerando as emoções e interações geradas no ambiente de trabalho. 

Manter o foco no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes 

dos empregados, inclusivos ou não, assim como na definição dos perfis corretos para 

ocupação das funções exercidas, é o melhor caminho a ser trilhado para o sucesso 

da empresa. 

Para tanto, a Arteterapia Organizacional poderá promover esse encontro e 

favorecer tanto o crescimento do empregado quanto a atuação assertiva do gestor, a 

fim de promover o alinhamento de interesses.2  

Contamos hoje também com uma legislação que proporciona às pessoas  com  

deficiência o acesso às empresas e sua atuação profissional. Porém, mesmo com 

amparo legal, essas pessoas ainda lutam com muita dificuldade para que sejam 

aceitas nas empresas e, uma vez incluídas, reconhecidas como profissionais 

adequados às funções que desempenham. 

O objeto desse trabalho como já manifestado, visa relatar uma experiência de 

oficinas com o enfoque de Arteterapia Organizacional, vivenciada por um grupo de 

pessoas com deficiência auditiva, visando demonstrar que por meio das artes, 

algumas barreiras podem ser transpostas.  

Esses deficientes auditivos são vinculados à FENEIS (Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos) e prestam serviços à empresa pública  

DATAPREV (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social), em 

diversos setores, tais como: protocolo, viagens (emissão de passagens aéreas), 

arquivo e serviços gerais, dentre outros.  

     Destacamos que o comportamento introspectivo de alguns surdos é observável 

e os mesmos ressentem da pouca atenção recebida, que declaradamente não é 

intencional, mas que ocorre, provavelmente, em virtude do “excesso de trabalho” da 

população ouvinte, muitas vezes sem paciência para com “os ouvidos do coração” e 

para escutar o que as mãos falam. 

 

1.4  Modalidades Expressivas      

A Arteterapia tem a arte como um dos seus constructos teóricos. Dentre as 

suas modalidades, destacam-se o desenho, a pintura, a modelagem, o recorte e 
                                                           

2 (SOLLERO, 2011, artigo eletrônico). Disponível em http://biancasollero.blogspot.com.br/2010/02/2005-seal.html 
Acessado em 23-02-2013 
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colagem, a gravura, a construção, a encenação, a criação de personagens, o 

tabuleiro de areia, a escrita poética, a tecelagem, a música, a dança, a contação de 

histórias, (VICTÓRIO, 2008). 

Sobre as diversas modalidades expressivas, Ligia Diniz (2010, p.13) esclarece 

que   

A Arteterapia é uma prática terapêutica que utiliza diferentes recursos 
expressivos como aliados em uma leitura simbólica do fazer artístico: artes 
plásticas e ciência, música, expressão corporal e a leitura, como contos de 
fadas, lendas e mitos. (p.13). 
 

 

Inúmeras são as possibilidades de expressão, porém, a objetivação de um 

conteúdo expressivo faz-se por meio das estratégias arteterapêuticas e pela 

organização resultante, denominada de suporte ou forma. De acordo com Urrutigaray 

(2011), é pela forma que a intimidade presente na subjetividade pode ser convertida 

de elementos fragmentados em possibilidades factíveis de serem vislumbradas.   

 Através das diversas expressões artísticas, o indivíduo tem a possibilidade de 

manifestar seu mundo interior por meio dos símbolos que serão decodificados, 

incorporados e/ou transformados. 

Por meio das produções criadas, podemos vincular as dimensões intuitivas e 

emocionais às formulações literais, abstratas e impessoais presentes e enfatizadas 

nas propostas empiristas. (URRUTIGARAY, 2011). 

 

De acordo com seu sentido etimológico, original e grego, símbolo significa 
“lançar coisas de tal forma que elas permaneçam juntas. Num processo 
complexo significa re-unir as realidades, congregá-las a partir de diferentes 
pontos e fazer convergir diversas forças num feixe”.  (BOFF apud 
URRUTIGARAY, 1999, p.11).     
 

 
De acordo com Jung, aporte teórico que embasa o presente estudo acerca da 

Arteterapia, os símbolos contêm energia inconsciente a espera de acolhimento e 

entendimento.    

 

O símbolo é sempre um produto de natureza altamente complexa, pois se 
compõe de dados de todas as funções psíquicas. Portanto, não é de natureza 
racional e nem irracional. Possui um lado que fala à razão, pois não se 
constitui apenas de dados racionais, mas também de dados irracionais 
fornecidos pela simples percepção interna e externa. (JUNG, 1991, p. 447) 
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É certo que cada modalidade expressiva tem propriedades terapêuticas 

inerentes e específicas e, por isso, a escolha deve estar adequada a cada 

necessidade. 

A seguir, descreveremos as modalidades expressivas utilizadas como fator 

norteador nas sessões de estágio, que buscaram desvelar símbolos que pudessem 

promover as transformações necessárias, no sentido de que se facilitasse a inserção 

dos deficientes auditivos pela mediação da arte na DATAPREV, objeto de análise 

dessa monografia. 

 

1.4.1 Desenho 

 

O desenho envolve precisão, atenção, concentração, coordenação viso-motora 

e espacial. De acordo com Valladares e Carvalho (2004, s/p), “O desenho está 

relacionado ao movimento e ao reconhecimento do objeto, tendo a função 

ordenadora”. 

Segundo Philippini (2009, p.49), “O desenho permite expressar histórias 

pessoais com clareza, apenas utilizando a configuração línear da imagem”. A referida 

arteterapeuta argumenta, ainda, que o desenho é uma estratégia muito adequada, 

porque permite que o conteúdo inconsciente gradualmente vá tomando uma 

configuração, passando de uma ideia difusa para uma forma objetiva, que se tornará 

o símbolo a ser trabalhado. Prossegue afirmando que o desenho “conta a história, 

configura o símbolo e facilita a compreensão no nível da consciência. (PHILIPPINI, 

2009, p.50-51).         

Ainda de acordo com Philippini (2009), o desenho relaciona-se às seguintes 

possibilidades:   

percepção espacial; percepção das relações luz-sombra, delimitar e designar; 
expansão do movimento gráfico; delinear e configurar; objetividade; 
percepção de ponto-traço-linha (alfabeto visual); coordenação psicomotora 
entre figura e fundo; coordenação viso-motora”, dentre outros. (p.57). 

   

Destacam-se nessa modalidade, os diversos materiais que facilitam o desenho 

(lápis de cor, giz de cera, grafite, carvão, pastel seco, pastel óleo, lápis de cor 

aquarelado, hidrocor e lápis grafite) cada qual com sua especificidade no uso, mas 

com a finalidade de ordenação dos conteúdos psíquicos por permitir-lhes tomar uma 

forma. 
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Imagem 4 – Desenho com pastel 

 

www.br.freepik.com 

 

Imagem 5 – Desenho com lápis de cor 

 

www.escolaebac.blogspot.com 

Imagem 6 – Desenho com carvão 

 

www.portalcursos.com  

 

Imagem 7 – Desenho com giz de cera 

 

www.criarcomtecidos.com.br 

 

 

1.4.2 Pintura 

Enquanto no desenho o traço é o elemento primordial, na pintura a cor é o 

elemento fundamental.  A cor evoca a sensação, a sensibilidade e a emoção. (PAIN, 

1996, p. 99).  

 A pintura, como estratégia utilizada em arteterapia, permite exercitar novas 

maneiras de olhar a nós mesmos e a tudo o que nos rodeia.  
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A variedade de elementos presentes na técnica da pintura: as linhas, as 
formas, os volumes, a cor, a tonalidade, a luz, sobre... pode funcionar como 
um grupo de amigos que nos estimula a desabafar,  a aliviar as nossas 
tensões, a encontrar soluções diferentes, a ter coragem de tentar novas 
alternativas, a mudar o nosso olhar e, consequentemente, o nosso sentir  
(CHRISTO; SILVA, 2002 p.12) 

 

 

Imagem  8 – Pintura                                  

 

 http://www.arteseterapias.com/site/index.php/page/5.html 

 

A Pintura proporciona intensa mobilização emocional causada pelas 
experimentações com a cor e, também pelos eventos de natureza física que 
propicia, pois a cor como fenômeno físico apresenta ativos correspondentes 
fisiológicos, uma vez que as cores quentes são acidificantes e aceleram o 
metabolismo e a as frias são alcalizadoras e tendem a tornar o metabolismo 
mais lento. (PHILIPPINI, 2009, p.39).  

 

Prossegue a autora afirmando que: 

 A utilização da pintura no processo arteterapêutico é um recurso de  muita 
efetividade, devido a sua intensa possibilidade de mobilizar emoções, 
facilitando a fluência e a expressão de afetos.  Essa qualidade da pintura 
advém, sobretudo, do fato de permitir a interação e as experiências com as 
cores, que possuem, cada uma, campos simbólicos específicos e alcances 
vibracionais diversos. (p.44). 

 

Segue, sistematizado por Philippini (2009), indicações, uso e propriedades da 

pintura, tais como: 
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Ativar o fluxo criativo; facilitar a liberação de conteúdos inconscientes; 
desbloquear; experimentações sensoriais e lúdicas com a cor; 
experimentações com o inusitado (pigmentos líquidos em movimento); 
dissolver (através das experiências de diluição com a cor);  facilitador de 
inícios de processos em arteterapia; (expansão) abranger superfícies através 
da cor; percepção emocional das cores; experimentações com texturas e 
cromatismo; facilidade operacional, dentre outras. (p.45). 

 
As tintas geralmente utilizadas são: guache, aquarela, anilina, óleo, acrílica e 

nanquim. 

 

1.4.3 Colagem 
 

 
Colagem é a composição feita a partir do uso de matérias de diversas texturas, 

ou não, superpostas ou colocadas lado a lado, na criação de um motivo ou imagem. É 

uma estratégia não muito antiga, criativa e que tem por procedimento juntar numa 

mesma imagem outras imagens de origens diferentes.     

Segundo Philippini (2009),  

 

A colagem propicia um campo simbólico de infinitas possibilidades de 
estruturação, integração, organização espacial e descoberta de novas 
configurações. É instigante como um mapa do tesouro, pois as informações 
estão ali desde o princípio, embora, num primeiro momento, nem sempre 
consigamos decifrar os códigos em que estes mapas estão decifrados. 
(PHILIPPINI, 2009, p.24). 

 

Acredita  Philippini  (2009) que as colagens deem pistas simbólicas, não só 

analisando a natureza das imagens escolhidas,  mas, também por meio da relação 

estabelecida entre as figuras, pela presença de polaridades cromáticas (policromia e 

monocromia), pela posição e forma de ocupação no suporte, pelo modo como se 

movimentam e se relacionam entre si. 

 

Em resumo: a colagem propicia composições simbólicas complexas, com 
pouca dificuldade operacional, permite várias possibilidades de 
desdobramento para o processo arteterapêutico, entre os quais destaca-se a 
reprodução das imagens através de fotocópias coloridas ou em preto-e-
branco de segmentos da colagem para melhor reflexão e contextualização, e 
o trabalho com fotos do cliente em cronologias diversas. (PHILIPPINI, 2009, 
p.25). 

 

Nas sessões de Arteterapia, as colagens costumam ser bem recebidas, devido 

à sua facilidade operacional e por abarcar propriedades ordenadoras, sintéticas e 
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integradoras. Por isso, são indicadas, segundo  Philippini  (2009) , como facilitadoras 

do início do processo arteterapêutico.  

 

Imagem  9 – Colagem 

 

Colagem - Majid Farahani  http://2.bp.blogspot.com/- 

 

1.4.4 Mosaico 

 

O histórico da linguagem expressiva denominada mosaico tem curiosamente o 

registro de sua origem de forma fragmentada, assim como a apresentação da 

materialidade do próprio mosaico.  

Essa linguagem surgiu em determinados períodos, desapareceu por tempos e 

ressurgiu mais tarde (sec. XX), sendo reconhecida após um período de agitação 

cultural, quando foi admitida a experimentação de novas técnicas artísticas, 

permanecendo até os dias de hoje, com suas várias formas de apresentação.   
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A técnica do mosaico foi resgatada no século XX, graças ao interesse de 

grandes artistas como Antoni Gaudi (1852 – 1926), Gustav Klimt (1862 – 1918) e Gino 

Severini (1883 – 1966).  

A definição de mosaico na cultura corrente é trabalho intelectual ou manual 

composto de várias partes distintas ou separadas formando uma idéia harmoniosa. 

O mosaico pode ser feito com azulejos, conchas, botões, papel, E.V.A, sucata, 

miçangas, sementes, entre outros. Sobre uma variedade de suportes tais como papel, 

madeira, pratos de papelão, caixas, etc.. 

Complementando estes olhares, segundo Elizardo (2007), 

 

A técnica expressiva do mosaico através dos cacos atuará não só com a 
matéria ali manuseada, mas também atuará com a reorganização do caos 
que estava fora do controle psíquico e reconstrução de conteúdos internos 
reprimidos, resignificando afetos, reencantando o olhar sobre a beleza do 
material e sobre si mesmo e transformando emoções, reutilizando, 
integrando, unindo, ordenando e caminhando assim para seu equilíbrio 
emocional, no enfrentamento para nova etapa da vida a ser com suas 
mudanças ocorrentes. Trabalhando o desenvolvimento cognitivo e motor. (p. 
91). 

 

Como se pode perceber, essa modalidade expressiva tem um poder 

aglutinador e reestruturador no processo arteterapêutico. As partes que compõe um 

mosaico representam a desconstrução, a busca e a nova construção, ou o 

renascimento. 

Segundo Fayga Ostrower,  

 

[...] as experiências com a matéria, suas ordenações, analogamente, 
conduzem-nos às ordenações internas. Assim, as experiências com mosaico 
nos auxiliam a organizar o mosaico interno de afetos, emoções e memórias. 
A atividade de reunir cacos permite partir de um caos e de uma 
desconstrução para, passo a passo, resignificar, reconstruir, atribuir um novo 
sentido e descobrir beleza no material quebrado, descartado, amontoado e 
confuso. (apud PHILIPPINI, 2009, p.88).   

 

O mosaico traz a representação da expressão do mundo interno de cada um. O 

mesmo material pode resultar em trabalhos inteiramente diferentes, desenvolvidos em 

tempos completamente diferentes e todos com excelentes resultados. É um trabalho 

que requer persistência e muita paciência. Entretanto os resultados podem não vir de 

pronto, pois não há precisão de tempo nem resoluções instantâneas para os 

sintomas. 
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Imagem 10 – Mosaico 

 

http://artenocotidianoescolar.blogspot.com.br/2011/09/colagem.html 

 

1.4.5 Assemblagem 

 

A assemblagem é baseada no princípio que todo e qualquer material pode ser 

incorporado a uma obra de arte, criando um novo conjunto sem que esta perca o seu 

sentido original. É uma junção de elementos em um conjunto maior . 

O princípio que orienta a feitura de assemblagens, portanto, é a "estética da 

acumulação": todo e qualquer tipo de material pode ser incorporado à obra de arte.      

Segundo Philippini (2009, p.84), “As assemblagens trabalham com a ideia de 

reunir materiais descartados, reordená-los  e ressignificá-los , no entanto são objetos 

maiores que apresentam uma relação com o universo tridimensional”.  

As assemblagens têm as propriedades de reunião, ordenação, ressignificação, 

percepção espacial, reutilização, integração e reencantamento do olhar. (PHILIPPINI, 

2009). 
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Imagem  11 – Assemblegem 

 

http://t0.gstatic.com/images 

 

 

1.4.6 Modelagem 

 

A modelagem pode ser feita com massa caseira, argila, cera de abelha, 

plasticina, papel machê e massa de modelar.  

Ela traz “a possibilidade de fazer emergir algo que está plasmado de modo 

bidimensional, traz a criação de um estado de concretização visual distinta e 

necessária para a compreensão de significados como, principalmente, nos casos de 

trabalhos com clientes muito literais ou atados aos objetos”. (URRUTIGARAY, 2011 

p.68). 

A sensação de estar em contato com o barro, por exemplo, pode ser muito 

gratificante ou não, como aborda a citada autora do dizer que: 

  

[...] a argila: material mais próximo de um sentido visceral. Devido a seu 
aspecto, traz em si uma modalidade de ênfase ao trabalho com as mãos 
propulsoras de imagens de experiências mais fortes, mais viscerais, que 
usualmente encontram-se dificultadas na sua expressão, verbalização, em 
virtude da interferência da consciência do ego. (URRUTIGARAY, 2011 p.68). 
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Nesse sentido, a argila age como transformadora, de um estado de 

desencontro para um estado de equilíbrio, podendo trazer à tona conflitos internos 

indesejáveis.  

Por ser facilmente moldável, integra o ser com o mundo exterior, mostrando 

que pode adaptar-se às situações. Sendo fluida, recebe projeções do inconsciente 

favorecendo ao manipulador a libertação das tensões, fadigas e depressões. 

Como o trabalho pode ser feito e refeito, a argila também promove o 

desenvolvimento da autoconfiança a quem pratica. (URRUTIGARAY, 2011) 

De acordo com Philippini (2009), a argila tem como propriedade, uso e 

indicação de ser relaxante e liberadora de tensão; da percepção de 

tridimensionalidade; do desenvolvimento de coordenação motora; propicia a 

consciência de volume, peso e temperatura; estimula a percepção tátil; a percepção e 

ativa a agilidade e flexibilidade manual e coordenação motora e, por isso, se constitui 

em um suporte terapêutico capaz de promover transformações intensas. 

A autora citada acima chama a atenção para o fato de que:    

 

[...] a modelagem em arteterapia só deve ser utilizada depois de algumas 
experiências no plano bidimensional, salvo em situações em que o cliente já 
inicie o processo trazendo experiências anteriores com modelagem. Esta 
preocupação deve-se ao fato que esta linguagem plástica oferece algumas 
dificuldades operacionais e inaugura experiências no plano da 
tridimensionalidade, envolvendo desafios de organização espacial e 
capacidade de formar estruturas, mantê-las em equilíbrio, além de intensificar 
experiência com o tato, envolvendo sensações com texturas e relevos. 
(PHILIPPINI, 2009, p.72). 

 

Seguem alguns exemplos de modelagem em argila e em massa de modelar . 

Imagem 12 – Modelagem em argila 

 

http://www.google.com.br/url? modelagem&source=images 
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Imagem 13 – Modelagem em argila 

 

http://atelieartebrasil.blogspot.com 

 

Imagem 14 - Modelagem em massa   

 

http://professoraiclea.blogsopt.com 
 

Imagem 15 -  Modelagem tridimensional 

 

http://atelieartebrasil.blogsopt.com 
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1.4.7 Tecelagem 

 

O conceito de Tecelagem no mundo comum  é o ato de tecer, através do 

entrelaçamento de fios de trama (transversais) com fios de teia. Em Arteterapia a 

tecelagem é uma estratégia que pode propiciar as percepções que a pessoa tem do 

mundo. Possui as propriedades de reunir; tramar; estruturar. 

A tecelagem favorece a concentração, a organização e o desenvolvimento 

psicomotor,  desde que os teares e as técnicas sejam simples. 

Philippini (2009) esclarece que  

 

[...] a origem do ato de tecer perde-se na noite dos tempos da memória 
humana. Surgiu da necessidade de cobrir e proteger o corpo das intempéries.  
A criatividade inerente ao ser humano cuidou de transformar a necessidade 
de sobrevivência em necessidade de expressão artística. Assim foram 
surgindo os tecidos mais elaborados [...]  no contexto arteterapêutico, a 
produtividade da tecelagem é grande: tecer, tramar,  urdir, [...] dominar o fio e 
com ele formar estruturas. No imaginário coletivo, as analogias são claras: 
“- perder o fio da meada 
 - Estar todo enrolado 
 - Estar tricotando (com as amigas faladeiras) 
 - Achar o fio da meada 
- Deu um nó (quando a situação fica complexa) 
 - A linha da vida (passagem cronológica do tempo)”. (PHILIPPINI,    2009, 
p.60). 

 

O tecido é composto por fios, que, por sua vez, são compostos por fibras. Das 

propriedades dos fios depende a qualidade do tecido. Os fios podem ser naturais, 

derivadas de plantas e animais, ou criadas pelo homem.  

As fibras usadas são o algodão, o linho, a lã e a seda. Atualmente temos 

inúmeras fibras sintéticas, próprias para serem tecidas, mas podemos utilizar as mais 

diferentes fibras: cânhamo, ráfia, rami ou outro material que possa ser tecido.  

A utilização de materiais recicláveis como tiras de sacolas plásticas de 

supermercado e também tiras de restos de tecidos utilizados na confecção de 

vestuários integra a tradicional técnica da tecelagem manual numa visão ecológica. 

Estes materiais proporcionam também uma experiência de resignificação daquilo que 

era uma coisa em sua essência, e que pôde ser transformado em algo que não era 

sua propriedade primordial, tal como em alguns momentos de nossas vidas. 
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    Imagem 16 – Tecelagem na natureza             Imagem 17 – Tecelagem com lã 

    
http://manualidades-ids.blogif,com                             http://espacomythos.com.br 

 
 

1.4.8 Escrita Criativa 

A Escrita Criativa refere-se à forma de utilizar a palavra através de processos 

de desbloqueio criativo, levando quem experimenta a uma condição propiciatória para 

que suas palavras sejam geradoras de outras, sendo este caminho propício para a 

produção e criação de textos e escritas diversas sobre si, sobre as coisas e sobre o 

mundo.  

Às vezes uma única palavra pode estar “grávida de significados”. Assim, nos 
processos de escrita criativa, costumo também, dependendo do contexto e 
campo simbólico abrangido, trabalhar os múltiplos significados e imagens de 
uma mesma palavra, partindo da percepção de que uma palavra é como uma 
caixa que contém múltiplas potencialidades simbólicas. (PHILIPPINI, s/d3). 

 
 

A escrita criativa em arteterapia não tem como finalidade o exercício de 

gramática e ortografia, mas, apenas, um produtivo recurso para ativação do processo 

criador por possibilitar a emergência de símbolos inconscientes e, com isso, novas 

informações, muitas vezes sombrias e desconhecidas, poderão ser trazidas à 

consciência, favorecendo o desbloqueio do potencial criativo.  

Como modalidade terapêutica a escrita criativa tem uma importante função: 

possibilitar que o indivíduo escreva para compreender a si mesmo, pois, as palavras 
                                                           

3
 Artigo eletrônico disponível em:  http://www.arteterapia.org.br/v2/pdfs/imagnaspal.pdf acessado em 16 de 

fevereiro de 2013.  
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guardam em sua essência imagens diversas, que podem surgir em associações 

livres, produtos da singularidade e da subjetividade de cada um. (Ibiden). 

 

Uma forma habitual de se utilizar a palavra no processo arteterapêutico é 
através de processos de desbloqueio criativo, levando quem experimenta a 
uma condição propiciatória para que suas palavras gerem mais palavras. 
Sendo este caminho propício para a produção e a criação de textos e escritas 
diversas. (PHILIPPINI, 2009, p.108).  

 

Ainda a autora destaca que nesse processo, uma sucessão de palavras, tendo 

ou não significados reconhecidos através de uma cadeia de associações livres, 

poderá gerar grupos de imagens, que por sua vez, gerarão outras novas imagens.  

Outras estratégias abrangidas pela escrita criativa são: o exercício de livre 

associação sobre imagens plásticas produzidas, e sua posterior codificação pela 

escrita, a catalogação de imagens através de títulos e a criação de textos a partir 

destes escritos iniciais. 

A escrita criativa, conforme afirma Philippini (2009),  

 

possui indicações e propriedades de ordenação de temas; interação entre o 
campo simbólico de imagens e palavras; fluência de comunicação; diálogo 
silencioso entre fragmentos de si mesmo; escrita como geradora de imagens 
plásticas; documentários de afetos; simplicidade operacional; escrever para 
compreender; acesso gradual a conteúdos do inconsciente; escrita como 
desenho de sons internos ou externos; desbloqueios criativos”; e outros... 
(PHILIPPINI, 2009, p.115). 

 

Imagem 18 – Escrita Criativa 

 

http://olha-te.oeste.pt/tag/escrita-criativa/ 
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CAPÍTULO 2  

A DEFICIÊNCIA AUDITIVA     

  

 

2.1 A Ensurdecência  

 

A audição é um de cinco sentidos existentes no ser humano e um dos 

responsáveis por inseri-lo no mundo. Um ouvido saudável é capaz de ouvir um 

murmúrio e tolerar um grito, sequencialmente, atribuindo a eles um sentido e um 

significado.   

O som é uma oscilação na pressão do ar capaz de ser captado pelo ouvido 

humano e existe uma tolerância máxima para essa percepção de informação sonora 

que é medida por decibel (dB). 

 

Quadro 1 – Escala Decibel 
 

 
http://www.prof2000.pt/users/mrsd/8ano/Audicao.htm 

 

 

Segundo os dados da Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos – FENEIS (2005) e com base no decreto nº. 3.298 de 20 de dezembro de 

1999 e no Artigo 4º é considerada pessoa portadora de deficiência aquela que 

enquadrar nas seguintes categorias:  

Parágrafo II – deficiência auditiva - perda parcial ou total das possibilidades 

auditivas sonoras, variando de graus e níveis na forma seguinte:  

de 25 a 40 debicéis (db) – surdez leve;  

b) de 41 a 55 db – surdez moderada;  

c) de 56 a 70 db – surdez acentuada;  

d) de 71 a 90 db - surdez severa;  

e) acima de 91db - surdez profunda; e  
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f) anacusia.  

Várias são as causas da deficiência auditiva, sendo que a maior ou a menor 

incidência varia em função das condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

população. Baseando-se na assistência (médica, fonoaudiológica, psicológica e 

outras), nos estudos e nas pesquisas científicas, a SEESP (BRASIL, 1997) classifica 

a etiologia da surdez em:  

 

Quadro 2 – Etiologia da Surdez 

 Causas 

Pré-natais 

Ocorrem no período da gestação devido às desordens  

genéticas; relativas à consangüinidade, ao fator Rh, a doenças 

infecto-contagiosas (ex.: rubéola); sífilis, herpes, toxicoplasmose, 

citomegalovírus; remédios ototóxicos, drogas, alcoolismo materno; 

desnutrição/subnutrição/carências alimentares; pressão alta, 

diabetes; exposição à radiação e outras. 

Peri-natais 
Surgem com problemas no parto devido a pré-maturidade, pós-

maturidade, anóxia, fórceps; infecção hospitalar e outras. 

Pós-natais 

Aparecem com problemas após o nascimento devido a meningite; 

remédios ototóxicos em excesso, ou sem orientação médica; sífilis 

adquirida; sarampo, caxumba; exposição contínua a ruídos ou sons 

muito altos; traumatismos cranianos e outros.  

SEESP (BRASIL, 1977) 

 

A SEESP (BRASIL, 1997) relata que em cada mil crianças que nascem, pelo 

menos uma possui surdez profunda e que ao longo da vida muitas pessoas 

desenvolvem problemas auditivos em decorrência de acidentes ou doenças. 

 A poluição sonora que está presente no dia a dia, seja no barulho dos 

transportes, nas indústrias, empresas, boates, festividades etc., são parcialmente 

responsáveis pela perda prematura de audição do ser humano, somada à perda 

natural devido a  proximidade da idade avançada, ou seja o envelhecimento.  

Ressaltamos que a sociedade vigente é ouvinte e de modo geral a audição 

não é valorizada / percebida, a não ser quando ela começa a falhar. A ensurdecência 

vem da perda gradativa de audição. 
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Segundo Skliar (2012), “A temática da surdez, na atualidade, se configura 

como território de representações que não podem ser facilmente delimitados ou 

distribuídos em modelos sobre surdez”.  (p.9).  

Nas palavras de Wrigley:  

 

Para aquele que ouve, a surdez representa uma perda da comunicação, a 
exclusão a partir de seu mundo [...] Seu “silêncio” representa banimento ou, 
na melhor das hipóteses, solidão e isolamento. (apud SKLIAR, 2012 p.16) 
 
 
Imagem 19 – Surdez, Solidão e Isolamento 
 

     
www.correiodoestado.com.br 

 

Por meio do sentido da audição é possível detectar, discriminar, reconhecer, 

localizar e compreender os sons da fala e por meio da capacidade de atribuição do 

significado dos sons, o homem desenvolve um sistema de comunicação único da 

espécie humana, capaz de promover a interrelação não só entre seus pares como 

entre culturas distintas. Sendo assim, a perda da audição além dos transtornos físicos 

que ocasiona, simboliza, na maioria das vezes, a exclusão do grupo e do mundo dos 

ouvintes, acarretando profundos abalos na auto-imagem e na auto-estima. 

De modo que esse estudo monográfico trata da surdez como fator patológico 

de pessoas acometidas por essa deficiência e sua inserção tanto no mercado de 

trabalho como na sociedade ouvinte, empregando a essa deficiência o caráter 

simbólico que envolve as relações intra e inter-humanas.  
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2.2 A surdez pelo viés histórico 

 

Na Antiguidade e por quase toda a Idade Média os surdos eram percebidos de 

forma negativa. Sob o olhar de piedade e compaixão ou diante do desprezo e da 

acusação de castigo, feitiçaria ou pecado os surdos eram abandonados ou 

sacrificados. Aliás, portadores de qualquer tipo de deficiência ou defeito físico eram 

considerados como primitivos, imbecis e por um longo tempo viveram totalmente à 

margem da sociedade. Somente a partir do século XVI, diante da necessidade da 

nobreza de educar os filhos surdos, foi que essa realidade lentamente começou a se 

modificar. (LACERDA, 1998). 

Foi no intuito de educar quatro crianças surdas que o monge espanhol Pedro 

Ponce de Leon, em 1578, desenvolveu uma metodologia de ensino que incluía a 

escrita, a fala e o alfabeto digital ou a datilologia e se tornou primeiro professor de 

surdos. (WINZER, 1993; GOLDFELD, 1997).  

Segundo Lacerda (1998), apesar da discriminação econômica da época e das 

propostas educacionais serem privilégio somente das famílias abastadas, a partir 

desse período os sinais das futuras abordagens de ensino, oralismo e gestualismo, já 

se faziam presentes e uma nova percepção da condição e do desenvolvimento dos 

surdos começou a surgir.  

Na abordagem oralista se exigia a reabilitação dos surdos através da aquisição 

da fala, como uma imposição para sua aceitação social. Os gestualistas, diante das 

dificuldades do surdo com a língua falada, eram mais tolerantes e foram capazes de 

perceber que os surdos desenvolviam uma língua diferente da oral, mas que era 

eficaz para a comunicação e para o conhecimento da cultura. (LACERDA, 1998). 

Mesmo sob o preconceito social da época, os surdos se desenvolveram e em 

grupo criaram um meio próprio de comunicação. Foi através da observação e do 

convívio com grupos surdos, descreve Goldfeld (1997), que o francês abade Charles 

Michel de L’Epée, em 1750, aprendeu a língua de sinais e criou os “Sinais Metódicos” 

(p.26). Esse método educacional francês, como representante significativo da 

abordagem gestualista, se baseava na combinação da língua de sinais com a 

gramática sinalizada francesa. Como fruto do sucesso na educação dos surdos, 

dizem Winzer (1993) e Lacerda (1998), De L’Epée, em 1775, fundou em Paris a 

primeira escola do gênero, publicou, em 1776, um livro com técnicas educativas e 

possibilitou ao surdo exercer o papel de professor de outros surdos.  
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Na Alemanha, também nessa época, conforme Goldfeld (1997), Samuel 

Heinick funda o oralismo e o método alemão. Rejeitando a língua de sinais, a filosofia 

educacional oralista, considera o ensino da língua oral como meio ideal para integrar 

o surdo na sociedade. Durante algum tempo as metodologias, francesa e alemã, se 

confrontaram e foram submetidas à análise científica. No século XVIII, em decorrência 

do método manual, o número de escolas para surdos teve um aumento quantitativo e 

qualitativo, promovendo o avanço intelectual e profissional dos mesmos.  

No continente americano, o interesse pela educação dos surdos adveio do 

olhar observador do reverendo Thomas Gallaudet à dificuldade de uma menina surda 

em participar das brincadeiras com outras crianças. Como educador dessa menina e 

com o projeto da fundação de uma escola para surdos Gallaudet viajou para a Europa 

em busca de recursos e de ajuda profissional. Na Inglaterra encontrou o método oral, 

mas não pode ter acesso às suas técnicas e, em Paris, no Institute of Deaf-Mutes 

conheceu o professor surdo Laurent Clerc que concordou em lecionar nos EUA. 

(SACKS, 2005; WINZER, 1993). 

Em 1816, é fundado o American Asylum for the Deaf, em Hartford, que com o 

êxito imediato levou à abertura de novas escolas e posteriormente à formação da 

Língua Americana de Sinais. (SACKS, 2005; WINZER, 1993). 

Em 1864, o Congresso americano aprovou uma lei que autorizou a 

transformação da Columbia Institution for the Deaf and the Blind, em Washington, 

numa faculdade nacional para surdos, na primeira instituição de ensino superior 

especificamente para surdos ou no Gallaudet College. De acordo com Sacks (2005) 

atualmente a Gallaudet University ainda continua sendo a única faculdade de ciências 

humanas do mundo para surdos, embora existam outros programas e institutos para 

surdos associados a faculdades de áreas técnicas.  

No entanto, em 1880, como marco histórico, no II Congresso Internacional em 

Milão e sob o peso da defesa oralista de Alexander Graham Bell, o método oral foi 

aclamado e aprovado como a metodologia exclusiva e absoluta para a educação dos 

surdos. A linguagem gestual foi banida e o professor surdo que ensinava e transmitia 

através da língua de sinais, desapareceu. (LACERDA, 1998). 

Mesmo com o insucesso pedagógico, por muito tempo não houve 

questionamento. Foi somente no século XX, nos anos 50, com a descoberta do 

aparelho auditivo e a protetização de crianças pequenas, que novas técnicas foram 
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criadas, com a esperança de auxiliar na educação e no desenvolvimento da fala 

dessas crianças. (LACERDA, 1998). 

Como meio de comunicação e de desenvolvimento integral das crianças, os 

métodos orais, de treinamento da via auditiva e da leitura orofacial (labial), dominaram 

todo o mundo até a década de 1960. Porém, devido a insatisfação e a limitação desse 

método, afirma, novos estudos sobre as línguas de sinais das comunidades surdas 

começaram a aparecer. (GOLDFELD, 1997).  

Em decorrência do descontentamento com o oralismo e das pesquisas sobre 

línguas de sinais, novas propostas sobre a educação de surdos foram surgindo. Nos 

anos 1970, a junção da leitura labial, treino auditivo, alfabeto manual, língua oral e 

língua de sinais, na prática educativa originou o método Comunicação Total que por 

ser mais flexível, permitia a escolha da forma de expressão. E os estudos mais 

estruturados sobre a língua de sinais levaram a proposta da educação Bilíngüe, que 

defendia a ideia da língua de sinais ser a língua natural dos surdos. (LACERDA, 

1998). 

Entretanto, foi na Rússia, retomando a década de 1920, que a visão sobre a 

deficiência, a pessoa surda e seu desenvolvimento, sofreram uma grande 

transformação. Sob a influência da Revolução de Outubro de 1917, do pensamento 

marxista e de seus trabalhos e estudos realizados no Instituto de Estudo de 

Deficiências, Vygotsky, revolucionou e modificou drasticamente a concepção sobre o 

desenvolvimento e a educação das crianças deficientes e se tornou o precursor das 

concepções otimistas sobre eles. Vygotsky criticou as escolas especiais por 

marginalizar a criança deficiente, ao tirá-la do meio das relações com seus 

contemporâneos, separando-a da sociedade e buscou descobrir, através de suas 

pesquisas, uma forma mais adequada para a educação das mesmas. Ao dar ênfase 

ao enfoque social na educação, Vygotsky, já naquela época, em 1925, sugeriu a 

coeducação ou a inclusão das crianças deficientes nas escolas tradicionais. 

(VYGOTSKY apud LACERDA, 1998).  

No Brasil, em um processo semelhante de alguns séculos atrás, a educação 

dos surdos se inicia com a presença de um professor estrangeiro e é custeada 

também por um nobre. Conta Goldfeld (1997), que em 1855, o imperador D.Pedro II 

trouxe um professor surdo francês chamado Hernest Heut para lecionar para duas 

crianças surdas. Logo em seguida, em 1857, foi fundado o Instituto Nacional de 
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Surdos-Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), que usava a 

língua de sinais.  

Seguindo a tendência mundial, no Brasil, o oralismo puro se estabeleceu em 

1911 até o fim da década de 1970, com a chegada da Comunicação Total no país. 

Em 1980, surge o Bilingüismo, e a partir de 1994, passa-se a usar a abreviação 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), criada pela própria comunidade surda.  

Atualmente, a capacitação de professores para o atendimento educacional às 

pessoas com deficiência auditiva têm sido uma das prioridades do MEC e da SEESP 

(BRASIL, 1997; 2003). De acordo com dados da Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos - FENEIS (2005), existem também dois projetos de lei, um de 

nº 1.791, de 1999, que institui o dia 26 de setembro como o dia nacional dos surdos e 

outro para o reconhecimento da Libras em âmbito nacional, como língua das 

comunidades surdas brasileiras, que foi homologado somente em abril de 2002. 

Mesmo assim, isso representa uma vitória para os surdos que tanto lutam pelo 

respeito da sua condição de surdo, de cidadão brasileiro e da sua língua de sinais, 

que deve ser ensinada e utilizada nas escolas e em todos os meios de comunicação, 

assegurando assim a acessibilidade das informações aos surdos (FENEIS, 2005).  

Segundo a FENEIS (2005), existem várias associações de surdos onde as 

comunidades surdas de cada região brasileira se reúnem, ensinam Libras, a cultura 

surda e se confraternizam. Ao todo são 136 associações (com algumas sociedades e 

clubes), a matriz da FENEIS no Rio de Janeiro, uma representação em Teófilo Otoni - 

MG e seus sete escritórios regionais.  

 

 

2.3 A Língua de Sinais  

 

Durante séculos, os deficientes auditivos se basearam na comunicação com 

os outros através de dicas visuais. Conforme a comunidade dos surdos cresceu, as 

pessoas começaram a padronizar os sinais, construindo um vocabulário e gramática 

ricos, que existem independentemente de qualquer outra língua. Um observador 

casual de uma conversa na língua de sinais pode descrevê-la como graciosa, 

dramática, nervosa, engraçada ou irritada, mesmo sem saber o que um único sinal 

quer dizer. 
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Importa dizer que ao contrário do que muitos pensam, a língua de sinais não 

é universal e nem mesmo a nível nacional existe uma padronização. Em cada país a 

língua de sinais tem uma estrutura diferente, embora muito parecida. Nos Estados 

Unidos o American Sign Language - ASL que é uma linguagem visual que incorpora 

gestos, expressões faciais, movimentos da cabeça, linguagem corporal e até o 

espaço ao redor do falante. No continente africano temos 25 línguas gestuais e no 

americano cerca de 21, geralmente chamadas de Língua Gestual. No Brasil temos o 

sistema de Libras. 

De acordo com a pesquisadora Rebouças,  

 

as teorias sobre o papel da linguagem de sinais no desenvolvimento humano 
de Lev S. Vygotsky explicam a importância de língua de sinais e da Cultura 
Surda para as pessoas da Comunidade Surda. De acordo com as teorias 
propostas por Vygotsky, a linguagem não se reduz a sua função comunicativa 
entre os indivíduos, bem como o desenvolvimento destes só é possível 
graças a interações humanas concretas, que só acontecem em contextos 
sociais marcados por características culturais e históricas. (REBOUÇAS, 
2011 p.9). 

 

Prossegue a autora afirmando que  

 

no caso das pessoas surdas brasileiras o desenvolvimento ocorre graças a 
mediação sócio-histórica proporcionada pela LIBRAS em todos os aspectos 
humanos: social, afetivo e cognitivo. Qualquer língua de sinais contém os 
mesmos princípios subjacentes de construção que as línguas orais, no 
sentido de que cada Linguagem de Sinais é dotada de um léxico próprio, ou 
seja, um conjunto de símbolos convencionais e uma gramática, ou seja, um 
sistema de regras que rege o uso desses símbolos. (QUADROS, 2004; 
FELIPE, 1992 apud REBOUÇAS, 2011, p.10) 

 

Ao nos reportarmos a Paulo Freire quando afirma que “a leitura do mundo 

precede a leitura da palavra” (FREIRE, 2006, p. 11), entendemos o porque das 

pessoas surdas aprenderem LIBRAS rapidamente ao entrar em contato com outros 

surdos. De acordo com Rebouças (2011), fatos como este demonstram como a 

cultura surda é específica. 
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Imagem 20 – O Alfabeto em Libras 

 
aprendendoumanovalingua.blogspot.com 

 

A existência da língua de sinais liberta o surdo dos grilhões psicológicos, 

quanto a sua atuação como cidadão na sociedade ouvinte. 

 

A beleza da língua e da língua de sinais em especial, é como a beleza da 
teoria nesse aspecto: o concreto conduz ao geral, mas é por meio do geral 
que se captura o concreto, intensificando, transfigurando. Esse reaver e 
renovar do concreto, graças ao poder da abstração, evidencia-se com 
esplendor numa língua parcialmente icônica como a língua de sinais.  
(SACKS, 2010 p.181). 
 
 

Imagem 21 - Mãos que Falam 

 

http://1.bp.blogspot.com/_e_C1T44oI7o/TQkuA
BFGXgI/AAAA0/Tc81fUx4i6I/s320/003325.jpg 

    Imagem 22 – Mãos Falantes 

 
http://projetomaosfalantes.blogspot.com.br/ 
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Para Vygotsky (1993), 

 

o ensino de LIBRAS não deve se limitar a informações léxicas isoladas. 
Devido ao papel sócio-histórico-cultural da linguagem, o significado da 
palavra (ou do sinal, no caso das línguas de sinais, é visto como noção 
básica para uma explicação concreta da formação da consciência e do 
funcionamento mental superior. O significado da palavra (ou sinal) representa 
um amálgama tão estreito do pensamento e da linguagem, que fica difícil 
dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do 
pensamento. (VYGOTSKY, 1993 p.104). 

 

Acrescentaríamos se tratar de um fenômeno simbólico, anímico, por tratar-se 

da representação do próprio eu em relação ao outro que o circunda.   A língua de 

sinais é feita por gestos/palavras que expressam, comunicam, interagem, e por assim 

dizer, colocam a pessoa surda em contato com o mundo exterior. 

A ausência da audição acrescida do desconhecimento da língua portuguesa, 

diminuem as oportunidades das pessoas com deficiência auditiva na aquisição de 

conhecimento. Seu entendimento e conceitos são diferenciados, pois não possuem a 

principal via de entendimento – a fala. Sua sintaxe também diverge da língua 

portuguesa e consequentemente das pessoas com deficiência auditiva oralizadas e 

os ouvintes. A formatação linguística das pessoas com deficiência auditiva tem como 

primeiro entendimento a Língua de Sinais (língua mãe), e esses fatores são 

naturalmente excludentes do mundo comum, seja social, corporativo, religioso, etc.  

 

 

2.4 A inserção no mercado de trabalho  

 

A inclusão no mercado de trabalho proporciona ao surdo sua valorização como 

cidadão, leva à efetivação dos seus direitos garantidos em lei e possibilita a 

convivência no ambiente de trabalho com trabalhadores ouvintes e, 

consequentemente, maior sociabilidade.  

Entretanto, o que se observa é que pessoas com deficiência auditiva têm 

grandes dificuldades de inserção no mercado de trabalho formal, independente de 

sua escolaridade, oralidade e entendimento de ouvintes, devido às suas dificuldades 

específicas e individualizadas.  

 

[...] dentro da prática cotidiana dos atendimentos (médicos) prestados 
observou-se que casos atendidos apresentam perdas auditivas em diferentes 
graus, de leve a profundo, os quais acarretam comprometimentos em função 
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das limitações sensoriais associadas às condições socioeconômicas, 
dificuldades de aprendizagem e suporte familiar e da comunidade. Desse 
modo, na época de ingresso no mercado de trabalho, essas condições dão 
origem a dificuldades específicas e individualizadas. (MOREIRA et all, 2008, 
p.225). 
 

 

A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Deficiente (CORDE) 

acrescenta que as pessoas com deficiência auditiva também são afetadas por 

dificuldades relacionadas à educação e ao treinamento profissional, quando buscam o 

mercado de trabalho. (RIBAS, 1997). 

Segundo Batista et. al. (1997) para a pessoa com deficiência, o processo e o 

significado do trabalhar e do estar desempregado não são diferentes daqueles que 

ocorrem para qualquer outra pessoa, mas com um agravante. A pessoa deficiente 

para obter sua oportunidade de trabalho e mostrar que é capaz, precisa, na maioria 

das vezes, romper mitos: um mito social que o vê como alguém improdutivo e um mito 

familiar que o vê como um eterno dependente, necessitando sempre de cuidados 

especiais, estando sem condições de desenvolver um trabalho que representa 

realização ou satisfação. (BATISTA et. al.1997).  

Entretanto, como declara Ronice Muller de Quadros, no IV Congresso 

Internacional e X Seminário Nacional do INES (Instituto Nacional de Educação de 

Surdos), 2005, Rio de Janeiro,    

 

Para tornar-se realidade o processo de inclusão das pessoas com deficiência 
auditiva na sociedade e no mercado de trabalho formal, faz-se necessário 
também a formação de profissionais competentes para capacitar e preparar 
os surdos não no sentido de inclusão do surdo entre os ouvintes, mas no 
sentido de garantir o exercício da cidadania do surdo enquanto brasileiro. 
Essa inclusão tem sido traduzida de diferentes formas, mas no sentido dos 
surdos acontece de forma a garantir que os mesmos venham a adquirir a 
língua de sinais, tenham “escutas” em sinais, tenham pares surdos, acesso à 
educação na sua língua, isto é, a língua de sinais brasileira, acesso ao ensino 
de português como segunda língua e acesso aos conhecimentos curriculares. 
(MULLER, 2005, palestra). 

 

   Pelo exposto, verifica-se que o desafio maior que se apresenta nesse 

momento, portanto, é o de formar professores bilíngues (língua de sinais e 

português), professores surdos e intérpretes de língua de sinais para atuarem no 

ensino superior, na formação de outros profissionais para garantir o acesso e a 

permanência de surdos na educação. Assim, se estará contribuindo para a conquista 
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de espaços educacionais, sociais, culturais, lingüísticos e políticos que legitimam a 

inclusão dos surdos.  

[...] a inserção social pode ser basicamente explicitada com o ingresso no 
mercado de trabalho. Pode-se considerar a pessoa com deficiência auditiva 
socialmente inserida quando engajado em algum emprego, tornando-se 
financeiramente independente ou contributivo para o orçamento familiar. 
(MOREIRA et all, 2008, p.230). 

 

Trata-se, portanto, não apenas de inserir a pessoa surda no mercado de 

trabalho, mas de se criar condições para que ela se mantenha  no seu trabalho e isso 

implica em facilitar a elas integração, socialização e capacitação para as funções a 

serem desempenhadas. 

 

 

2.5 Políticas Públicas 

 

A legislação brasileira vigente, Lei nº 10.436, de 24 de Abril de 2002, 

determina dentre outros direitos, o da igualdade e da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.  As instituições públicas e empresas 

privadas de serviços de assistência à saúde devem garantir o atendimento e 

tratamento adequado às pessoas com deficiência auditiva. 

Ainda no que se refere aos direitos do deficiente, há outra lei complementar 

vigente – Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que no parágrafo único determina:  

 

Artº 2 – Ao poder público e seus órgãos cabe assegurar à educação, à saúde, 
ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo a infância e à 
maternidade, e de outros que decorrentes da constituição e das leis, 
propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. (BRASIL, 1989). 

 

Em relação à inclusão da pessoa surda no mercado de trabalho, a Lei nº 8.213, 

de 14 de julho de 1991, prevê cotas para pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. Dispõe a referida lei que as empresas que têm de 100 a 200 empregados 

devem reservar, obrigatoriamente, 2% de suas vagas para pessoas com deficiência, 

que pode ser visual, auditiva, física ou mental. Para as empresas que têm de 201 a 

500 empregados, a cota reservada aos deficientes é de 3%. Para as que têm de 501 

a 1.000 empregados, de 4%. E para as que têm de 1001 empregados em diante, de 

5%. (BRASIL, 1991). 
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O Projeto de Lei n.º 2973/11, em fase conclusiva, aumenta a cota obrigatória 

para contratação por empresas privadas de pessoas com deficiência e pessoas 

reabilitadas.  

Como se pode perceber, as leis brasileiras garantem tanto o atendimento e 

tratamento adequado às pessoas com deficiência auditiva quanto a  inclusão delas no 

mercado de trabalho. Entretanto, na prática, nem sempre ocorre como prescrito na 

legislação. 

Sobre isso, Sassaki (1997) afirma que o ingresso das pessoas com deficiência 

no mercado de trabalho, em nosso país se dá por duas vias: a autocolocação direta 

ou a colocação através das instituições especializadas e das associações e dos 

centros de vida independente. Segundo o autor, esses serviços tentam, de maneira 

improvisada e incipiente, inserir essas pessoas no mercado de trabalho há 50 anos 

sem sucesso algum. A falta de conhecimento por parte dos empregadores sobre a 

real potencialidade e o universo vivido por essas pessoas constitui, sem dúvida, um 

entrave para sua inclusão no mercado de trabalho.  

Segundo Bertolin, (2004, p.168) “a discriminação das pessoas com algum tipo 

de deficiência, no que diz respeito ao acesso ao trabalho, assume uma dimensão 

considerável, pois significa excluí-las da sociedade negando-lhes a condição de 

cidadãs”. Assim, a discriminação no âmbito do trabalho, consiste em se negar ao 

trabalhador um tratamento igualitário em relação aos demais, tanto para a aquisição, 

quanto para a manutenção de um emprego. 

Não basta, portanto, que se criem leis para a inclusão e integração das 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas, sim, que se desenvolvam 

políticas públicas eficazes para que se traga ao conhecimento de todas suas 

capacidades e que esse reconhecimento promova a aceitação e efetiva contratação 

desse público, de forma plena e natural.  

Nesse caso, a acessibilidade não se restringe aos aspectos físicos que 

envolvem sinalizações visuais, mas intérpretes de Libras que atuem como 

mediadores e pessoas dispostas a conviver com a diversidade humana. Trata-se de 

garantir a acessibilidade atitudinal que corresponde à quebra de barreiras nas atitudes 

das pessoas, buscando a eliminação dos preconceitos na forma de tratamento da 

pessoa com deficiência, respeitando-a como ela é com suas diferenças e habilidades 

próprias. (SEDESE, 2006, p.44). 
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Nesse sentido, Bertolin (2006, p.173) afirma que “O objetivo da acessibilidade é 

permitir um ganho de autonomia a um número maior de pessoas, [...] para que 

usufruam os espaços, confiança e comodidade”.  

Políticas de inclusão devem vir acompanhadas de políticas de acessibilidade e 

permanência da pessoa com deficiência auditiva em organizações públicas ou 

privadas, considerando as suas especificidades e expressividades.  
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CAPÍTULO 3  

A EXPRESSIVIDADE SILENCIOSA E AFETIVA 

 

O grupo que serviu de análise para essa monografia foi composto por oito 

prestadores de serviço contratados  através de uma ONG atendendo ao que dita a lei 

Lei  nº 7.853 acerca da inclusão de pessoas com deficiência em empresas públicas. 

As trinta e duas sessões de Arteterapia forneceram elementos que propiciaram 

considerar a arte como uma estratégia de expressividade silenciosa e afetiva. 

 

3.1 Vivendo em silêncio: diálogos internos 

 

Buscou-se elaborar um documento que procurasse mostrar a ampliação da 

comunicação das pessoas com deficiência auditiva, na descoberta de seu potencial 

criativo, utilizando-se de linguagens expressivas, favorecendo o acesso às 

informações simbólicas enviadas pelo inconsciente.  

Pode-se dizer, numa linguagem análoga, que o grupo iniciou as sessões de 

arteterapia de forma bastante fragmentada. Além da dificuldade no processo de 

comunicação inerente a sua condição física (auditiva), também estavam bastantes 

introspectivos, descrentes, conjecturando sobre o que fazer, mas ao mesmo tempo 

tomados por uma enorme curiosidade. 

O espaço arteterapêutico reservado e cuidadosamente preparado para recebê-

los estimulou um sentimento de acolhimento. 

 

O espaço arteterapêutico é um espaço gerador de possibilidades de 
criatividade e expressividade [...] o arteterapeuta é, em vários sentidos, o 
administrador do têmeno em que acontecem as atividades grupais, assim, é 
necessário providenciar o espaço adequado, escolher as atividades 
pertinentes ao grupo atendido e providenciar materiais mais estimuladores 
para cada contexto observado. (PHILIPPINI, 2011, p.18) 

 

Tavares (2006), a respeito da atuação do arteterapeuta, complementa que   

 
O arteterapeuta integra as pessoas em seu cotidiano, conduzindo espaços 
coletivos, onde as pessoas podem ser conscientizadas dos cuidados 
essenciais [...] facilita que através da arte, os preconceitos sejam rompidos, 
evitando que experiências sejam interrompidas, abortadas, permitindo que o 
indivíduo vá descobrindo que seu potencial é latente, não é passado, é 
presente. (TAVARES, 2006, p.206)  



55 

Em nosso caso, procurando oportunizar os diálogos, as sessões de arteterapia 

contaram com a presença de um intérprete em libras em caráter permanente, o que 

foi de suma importância, pois intermediava/facilitava a comunicação/interlocução 

entre o grupo de pessoas com deficiência auditiva e a arteterapeuta. 

Ainda assim, o silêncio era profundo e contínuo, não somente por tratar-se de 

pessoas com deficiência auditiva, que são até muito ruidosas, mas havia a sensação 

que eram detentos de seus próprios pensamentos e sentimentos, e assim não havia 

interação nem mesmo com os componentes do próprio grupo, o que configurara um 

maior desafio na condução. 

Desta forma, as atividades plásticas produzidas na primeira fase do processo 

vivencial (Diagnóstico) demonstravam uma grande sensibilidade, emergindo temas 

como flor, família e casa (abrigo), através de diversas modalidades expressivas, tais 

como desenho, pintura e modelagem (com massa de modelar). 

 

Imagem 23 – Flor 

 

Acervo pessoal da autora 
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Imagem 24 – Casa 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 

Imagem 25 – Família 

 

Acervo pessoal da autora 
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Pesquisando sobre o significado das imagens produzidas nas atividades 

plásticas durante as sessões de Arteterapia, vimos que, de acordo com Chevalier 

(1990), 

[...] embora cada flor possua pelo menos secundariamente, um símbolo 
próprio, nem por isso a flor deixa de ser, de maneira geral, símbolo do 
princípio passivo. O cálice da flor, tal qual a taça, é o receptáculo da 
Atividade celeste, entre cujos símbolos se deve citar a chuva e o orvalho. 
Aliás o desenvolvimento da flor a partir da terra e da água (lótus) simboliza o 
da manifestação a partir dessa mesma substância passiva [...]. (grifo do 
autor). (CHEVALIER, 1990, p.437). 

 

Enquanto casa, o mesmo autor relata que:  

 

como a cidade, como o templo, a casa está no centro do  mundo, ela é a 
imagem do Universo. [...] Há casas de tipo particular – próximas bem dizer do 
templo – que exprimem ainda maior precisão – o símbolo cósmico. [...] A casa 
significa o ser interior, segundo Bachelard; seus andares, seu porão e sótão  
simbolizam diversos estados da alma. O porão corresponde ao inconsciente, 
o sótão, à elevação espiritual (Bace,18). A casa também é um símbolo 
feminino, com sentido de refúgio, de mãe, de proteção, de seio maternal. 
(p.437). 

 

Ao observarmos, por exemplo, o desenho da família, verificamos a presença  

da alimentação. Alguns desenhos, inclusive, traziam a representação de alimentos e 

utensílios.  

 

Imagem 26 – Nutrindo a Alma 

 
Acervo pessoal da autora 
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Associando a necessidade da família à alimentação, podemos pensar em uma 

carência emocional pedindo para ser nutrida.  

Chamamos a atenção para o fato de que nas sessões de arteterapia alguns 

componentes do grupo declararam que não tinham atenção consigo próprios, e 

também não preocupavam-se com o binômio vida x morte. A partir de então tomaram 

consciência do cuidado que devem ter consigo próprios, o que faz supor o 

crescimento da autoestima, fator que muito pode colaborar na integração do grupo na 

empresa.  

A imagem a seguir representa o desejo de não sentir mais dor (a componente 

sentia muitas dores no ombro) 

 

Imagem 27 – Destecendo os Fios 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 

Percebe-se, pelas imagens e significados, que o mundo interno de cada 

participante do grupo encontra-se permeado de símbolos voltados para o arquétipo 

materno. Em relação à família, observamos que os desenhos vinham acompanhados 

do relato do desejo de ter a própria família. 
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Podemos inferir uma busca inicial de serem acolhidos pela empresa tal como 

em suas famílias. 

 

 

3.2 Começando a dialogar com o outro 

 

Iniciou-se a fase de estímulos geradores, segundo ciclo das vivências do grupo 

durante o processo arteterapêutico e, naturalmente, com comportamento mais 

observador, participante e integrado. Não havia mais ausências (ainda que mínimas); 

passaram a interagir muito mais entre eles e durante as produções plásticas, como 

que compartilhassem em grupo o crescimento individual. 

 

Acreditamos ser fundamental as oportunidades de vivências expressivas 
onde o indivíduo pode se reconhecer e se expressar, e estas deveriam ser 
consideradas essenciais à sua saúde. A fragmentação e o isolamento têm se 
constituído em fontes de muitas das atitudes anti-sociais (droga e violência) 
desenvolvidas em nosso meio, e origem de várias formas de doenças [...] A 
experiência de produzir rompe com a passividade, desenvolve a consciência 
crítica e a solidariedade, Em lugar do simples consumidor, cria o agente, o 
criador consciente, o cidadão. (PHILIPPINI, 2008, p.75).   

 

 

Nesta fase do processo, as produções tornam-se mais elaboradas, emergem  

símbolos como: cão, corda, alimentação e remédio. 

De acordo com Chevalier (1990)  

 
Cão - À primeira vista, portanto, o símbolo bastante complexo do cão está 
ligado à trilogia dos elementos terra – água – lua, dos quais se conhece 
significação oculta femeal, ao mesmo tempo em que é vegetativa, sexual, 
divinatória e fundamental, tanto no que concerne ao conceito do inconsciente, 
quanto ao do subconsciente. 
A primeira função mítica do cão, universalmente atestada é a de ‘psicopompo’ 
i.e., guia do homem na noite da morte, após ter sido seu companheiro no dia 
de vida. [...] mas existem cães em todo o universo inteiro, e em todas as 
culturas eles reaparecem com variantes que não fazem senão enriquecer 
esse simbolismo fundamental. (CHEVALIER, 1990, p.437). 
 

 

O cão pode estar simbolizando a comunicação, pois ambos, surdos e cães, 

não falam a língua oral dos ouvintes. A comunicação se baseia fundamentalmente no 

afeto. (CHEVALIER, 1990, p.437). Um dos componentes relatou, inclusive, que 

ganhou um cão e passou a cuidar dele, quando, anteriormente, não havia pensado 
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sobre essa possibilidade. Observa-se o início de uma comunicação mais efetiva e 

afetiva, pois vínculos começaram a ser formados.  

 

Imagem 28 – O Cão 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 
A partir da visita à instalação de Ernesto Neto, oBichoSusPensoNaPaisaGen, 

onde os componentes do grupo tiveram a oportunidade de interagir com a obra, 

passeando por dentro da mesma a uma altura de aproximadamente 3 metros do solo, 

o grupo ficou muito reflexivo sobre a resistência da corda. 

 

        Imagem 29 – Corda Resistente 

 

Acervo pessoal da autora 
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De acordo com Chevalier (1990),  

 
Corda - A corda está ligada, de maneira geral, ao simbolismo da ascensão, 
como a árvore, a escada de mão, o fio de teia de aranha. A corda representa 
o meio, bem como o desejo de subir. Atada em nós, simboliza qualquer 
espécie de vínculo e possui virtudes secretas ou mágicas. (CHEVALIER, 
1990, p.437). 
 

 

Da corda que virou trama foram feitos trabalhos associados a essa relação, 

contribuindo para que os vínculos fossem se tornando cada vez mais resistentes. 

Philippini (2008) destaca que  

 
A abordagem junguiana parte da premissa que os indivíduos, no curso natural 
de suas vidas, em seus processos de auto-conhecimento e transformação, 
são orientados por símbolos. Estes emanam do self, centro de saúde, 
equilíbrio e harmonia, representando para cada um o potencial mais pleno, a 
totalidade da psique e a essência de cada um. Na vida, o self, através de 
seus símbolos, precisa ser reconhecido, compreendido e respeitado. 
(PHILIPPINI, 2008, p.17). 

 

Já nesse momento percebemos o quanto as sessões de Arteterapia, por 

estarem propiciando a consciência da própria existência em relação ao outro, 

estavam também colaborando para a inclusão do grupo em seu local de trabalho.  

“Aqui a hora passa e a gente não vê. O bom é que pensamos mais em nós 

mesmos...” (NVA) 

“Eu jamais poderia imaginar que existisse essas obras de arte.” (CSL) 

“Vir para as sessões de Arteterapia me faz sair com uma sensação de leveza.” 

(CNS) 

“A borboleta linda antes era uma lagarta. Assim como nós estamos 

transformando nossa personalidade e qualidade”. 

(TMC) 

“Escolhi a flor porque ela me traz alegria, assim como meus amigos surdos”. 

(CNS) 

Verificamos que os símbolos inconscientes estavam sendo trazidos, 

possibilitando que cada componente efetivasse as transformações necessárias para o 

seu crescimento.   
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3.3 Sentindo-se integrado ao grupo 

 

Em continuidade ao processo arteterapêutico, e entrando no terceiro e último 

ciclo, a fase de Processos Auto-Gestivos, a presença física era unânime, o interesse 

pelas modalidades expressivas e as visitações tornara-se manifesto, e até arriscam 

com sugestões acerca de expressões artísticas e visitações aos museus. As produções 

intensificam-se, agora mais em formas tridimensionais.  

A visitação ao Museu de Arte Naif encantou aos componentes do grupo, por 

aprenderem que não somente os ouvintes e os graduados têm legitimidade de 

apresentar suas obras, mas que as pessoas sensíveis e inspiradas também têm essa 

oportunidade, e o fazem. As atividades plásticas, nessa fase, apresentam exatamente 

a identificação com as obras Naif e a tecelagem. 

 

Imagem 30 – Arte Naif 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 31 – Arte Naif 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 

Disse um dos componentes, autor de um dos trabalhos anterior: 

“Agora sim, eu posso colocar o gafanhoto quase do tamanho da montanha 

porque isso é arte Naif” (JA) 

Percebe-se com essa fala o quanto ele já se sente do mesmo tamanho que a 

montanha, ou seja, do mesmo jeito que os outros colegas, possivelmente, adequado ao 

seu ambiente e qualificado às suas funções.  

O grupo reconhece-se como potente, e a presença e participação do 

Arteterapeuta é mais intensa e assertiva – o “cuidar” tem agora uma nova face. 

Etimologicamente, cuidado significa cura, nas línguas latinas, segundo Boff 

(2004), e há a expressão “cura de almas” para designar o sacerdote que cuida do bem 

espiritual das pessoas e as acompanha em sua trajetória com dedicação. 

 

O cuidado surge na medida em que damos importância à vida como um todo 
e à vida dos seres em particular a qual se dedica tempo e zelo. [...] cuidar é 
estar em sintonia, perceber o ritmo e a dinâmica do ser cuidado, respeitar-lhe 
e permitir-se o sentir, o acolher, estar afetuosamente junto com o outro. O 
Cuidado é aquela força original que continuamente faz surgir o ser humano. 
(BOFF, 2004, p.101) 
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Observa-se a responsabilidade do Arteterapeuta como um cuidador da psique, 

acolhendo e facilitando seu cliente / grupo na busca da individuação. 

 

A individuação é a busca de realização de potencialidades inatas no ser 
humano. Todos nós possuímos a centelha para a realização do que existe em 
nós, um contínuo complementar-se. O processo de individuação se dá em um 
movimento de circunvolução a um novo centro psíquico, que Jung denominou 
Self – quando consciente e inconsciente se ordenam em torno do Self a 
personalidade se completa. A denominação self não cabe unicamente ao 
centro, mas a totalidade da psique. “O homem torna-se ele mesmo, um ser 
completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e 
escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano que lhe for 
peculiar” (SILVEIRA, 1984). A meta para Jung é a individuação, ou seja, 
tornar-se aquilo que potencialmente veio para ser. “Essa busca ao mais 
íntimo de nós é intrínseca ao gênero humano.” (DINIZ, 2011, p.46). 

 

Observa-se no processo trilhado pelas pessoas com deficiência auditiva, 

componentes do grupo em questão, pelas declarações e através de suas produções 

plásticas, que estão exatamente em busca da individuação e prestes a descobrir-se 

integrados e fortalecidos para enfrentar o mercado de trabalho formal. 

A título de ilustrar melhor todo o processo arteterapêutico por eles percorrido, 

fotos registradas durante o estágio serão apresentadas no Anexo  A.  E a consequente 

divulgação desse trabalho na página da Intranet da Previdência Social, no Anexo B 
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CAPÍTULO 4  

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 

A revisão bibliográfica abordando assuntos relacionados ao tema desta 

monografia, associados às observações e reflexões a partir do grupo de estágio, 

permitiram que chegássemos a algumas conclusões que passaremos a relatar. 

As pessoas com deficiência auditiva que participaram do grupo demonstraram 

por meio de suas produções terem fortalecido a autoconfiança e estarem mais 

integradas.   

Relataram que o autoconhecimento as ajudou a ter uma maior consciência da 

importância de seu papel na execução dos trabalhos dentro da empresa, bem como a 

consciência de tempo, espaço e ambiente. 

Como resultado do desenvolvimento de suas habilidades pessoais e sociais, 

apontaram estar superando as barreiras enfrentadas pela falta de audição e 

conquistando uma maior integração no ambiente de trabalho. Com isso 

demonstraram estarem mais confiantes em suas atuações, tanto em níveis pessoal 

quanto profissional.  

A questão principal do estudo foi atendida, pois as produções e relatos 

expressam informações simbólicas enviadas pelo inconsciente que se traduziram em 

demonstração de bem-estar.   

Os componentes do grupo, ao final do estágio, enquanto membros de um 

sistema organizacional apresentaram-se incluídos e confiantes. 

Concluímos que a Arteterapia se apresentou como um dos instrumentos de 

inclusão de pessoas com deficiência auditiva na empresa DATAPREV, por facilitar o 

processo de comunicação e expressão entre pessoas ouvintes ou não promovendo a 

harmonia na Organização.  

Recomenda-se a continuidade das sessões de Arteterapia não só com esse 

grupo, mas com outros grupos de pessoas com deficiência e com deficientes 

auditivos com outras cronologias.   

Para que se intensifique e se propague a inserção desses profissionais em 

outros setores da empresa, recomenda-se que se difunda a Língua de Sinais.  

    Recomenda-se também, a realização de novas pesquisas com grupos 

similares para ampliação da coleta de dados com fins da institucionalização da 
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Arteterapia Organizacional como facilitadora da inclusão de pessoas com deficiência de 

qualquer ordem. 
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ANEXO – A  
 

   Diagnóstico 

Inclusão dos Componentes do Grupo 

 

    Imagem 32 – Convite fechado                            Imagem 33 – Convite aberto 

        
          Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 

 

 

  Imagem 34 – O desejo da casa “Lar”              Imagem 35 – Saudade do Cão falecido 

           
Acervo pessoal da autora                                                      Acervo pessoal da autora 
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Contrato de Convivência 

 

       Imagem 36 – O que se pode fazer          Imagem 37 – O que Não se deve fazer 

            

Acervo pessoal da autora                                                      Acervo pessoal da autora 

 

 

Desenho Cego  

 

Imagem 38 – Vivência                             Imagem 39 – Resultado 

      

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 
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Estímulos Geradores 

 

Construção de Mosaico 

 

 Imagem 40 – Salve minha Cachorrinha                     Imagem 41 – Alegria 

          

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 

 

 

oBichoSusPensoNaPaisaGen 

Visita Instalação (Cordas) 

 

   Imagem 42 – Estável na Instabilidade            Imagem 43 – O desafio da Altura 

      

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 
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Escrita Criativa 

 

 

Imagem 44 – Confecção de JornalPessoal 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 

Imagem 45 – Jornal Nara                                  Imagem 46 – Jornal do Marco 

                      

Acervo pessoal da autora                                                      Acervo pessoal da autora 
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Carimbo  

 

 

Imagem 47 – Identificação Pessoal            Imagem 48 – Seleção dos Carimbos 

        

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 

 

 

 

Processo Auto Gestivo 

Confecção de Envelope   

 

         Imagem 49 – Os preparativos                       Imagem 50 – Envelope Florido   

              

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 
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Mandalas  

Elementos da Natureza   

 

           Imagem 51 – Mãos à Obra                                Imagem 52 – Perfumada 

             

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 

 

 

Imagem 53 – Conjunto de Mandalas 

 

Acervo pessoal da autora 
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Tecelagem  

 O que vou Tecer  

 

     Imagem 54 – Compra de Carro                   Imagem 55 – Viagem à Austrália 

             

             Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 

 

 

 

     Imagem 56 – Visita ao Corcovado             Imagem 57 – Planta da Casa Própria 

            

               Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 
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Tecelagem  

 O que vou Destecer 

 

         Imagem 58 – O Desmatamento                       Imagem 59 – O Mau Humor 

                      

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 

 

 

Arte Naif 

 

         Imagem 60 – Família reunida                         Imagem 61 – Natureza 

     

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 
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Impressionismo 

Visita ao Acervo do “Musée d’Orsay” 

(CCBB – RJ)  

 

 

   Imagem 62 – A Ponte (Verão/Inverno)                 Imagem 63 – O Jardim 

         

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 

 

 

 

    Imagem 64 – A Banheira e  o Relógio          Imagem 65 – O Barquinho e a Floresta 

         

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 
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Exposição:  “Café com ARTE” 

Reunindo Talentos 

 

 

Imagem 66 – Acervo-1                                         Imagem 67 – Acervo-2 

                       

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 

 

 

          Imagem 68 – Acervo-3                                               Imagem 69 – Acervo-4 

       

Acervo pessoal da autora                                             Acervo pessoal da autora 

 

 

 

 

 

 



81 

Imagem 70 – Mensagens dos Visitantes 

 

Acervo pessoal da autora 
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ANEXO – B 
 

Informativo Intranet 
 

Exposição reúne no Rio trabalhos de deficientes auditivos produzidos durante 
Arteterapia 

 
Enviado por Daniela Clark, sex, 28/12/2012 – 11:00 

 
Nesta quinta-feira (27), foi realizada no Rio de Janeiro, no Edifício Waldir Pires, uma 
exposição com trabalhos manuais produzidos por deficientes auditivos empregados 
pela Dataprev por meio de contrato com a Federação Nacional de Educação e 
Integração dos Surdos (Feneis). 
 
Os objetos foram elaborados por meio de atividades de arteterapia desenvolvidas 
pela funcionária Sandra Maria Gomes de Carvalho Dutra, analista da Divisão de 
Desenvolvimento de Pessoas (DIDE). 
 
A iniciativa faz parte do projeto criado por Sandra. Pelo aprendizado de sua pós-
graduação em Arteterapia, ela elaborou a ação, que foi acolhida e aprovada pela 
Coordenação de Responsabilidade Socioambiental da empresa a CORS cedeu 
espaço e horário para realização dos encontros. As atividades começaram em agosto 
deste ano, tendo como principal objetivo trabalhar o desenvolvimento dos 
participantes com deficiência auditiva, através da arte. 
 
“A interação com a arte proporciona um grande estímulo ao potencial criativo 
individual, reproduzindo seus sentimentos e ideais, colaborando no processo de 
tomada de decisão. Esse trabalho de valorização da autoestima, é importante no 
fortalecimento emocional, para que eles enfrentem com segurança os obstáculos do 
mercado de trabalho, sem medo de expressar e agir”, explica Sandra. 
 
No total oito deficientes auditivos participaram das atividades nos últimos quatro 
meses. No decorrer dos encontros foram realizadas visitas a museus e espaços de 
referência cultural, onde os convidados tiveram a oportunidade de conhecer e 
interagir com a literatura, artes plásticas e pintura, entre outras manifestações 
artísticas e sensoriais. “A ideia era que eles reproduzissem o que sentiram, o que 
viram e o que entenderam dessas visitas”, comenta Sandra. 

Texto: Marcela Canéro 
 
 
Use seu Login para comentar 
 
 
Comentários: 
 
Re: Exposição reúne no Rio trabalhos de deficientes auditivos produzidos durante 
arteterapia 
 
 
Nome completo:  Margarida Maria de Medeiros Benigno Moreira 
Email institucional: margarida.moreira@dataprev.gov.br                     sex, 28/12/2012 – 16:58 



83 

 
Comentário: 
 
Sandrinha, parabéns pelo belo trabalho! Sem dúvidas o processo criativo envolvido na 
atividade artística é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida dos que tiveram 
o privilégio de participar do projeto. Valeu! 
 
 
 

Nome completo:  Maria Aquilina Garcia de Araújo 
Email institucional: maria.aquilina@dataprev.gov.br                           sex, 28/12/2012 – 14:42 
 

Comentário: 
 
Sandra, parabéns pelo lindo e excelente trabalho. A CORS também está de parabéns 
por ter acolhido e percebido a importância da atividade para o desenvolvimento 
desses profissionais. 

 
 


