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RESUMO 

 

O presente trabalho busca mostrar as mais diversas formas do tratamento 

terapêutico através da arteterapia, que se baseia na doutrina de que o processo 

criativo desenvolvido na atividade artística, é enriquecedor na qualidade de vida 

das pessoas, independentemente de idade, situação física e social. A arteterapia 

é o uso terapêutico da atividade artística no contexto de uma relação profissional, 

por pessoas que possuem doenças, traumas, aflições ou dificuldades na vida, 

podendo ser praticada em todas as fases. Com ênfase nesse aspecto, esse 

trabalho procura destacar sua importância perante essa preocupação na 

sociedade, e apresentar como a arquitetura pode ser um facilitador desse 

caminho, a qual abriga as diversas manifestações artísticas, propondo espaços 

estruturados e específicos conforme a necessidade de cada mecanismo de 

tratamento, tendo assim como resultado, um projeto arquitetônico voltado ao 

tratamento terapêutico através da arte. 

 

Palavras-chave: ARQUITETURA; ARTETERAPIA; TRATAMENTO 

TERAPÊUTICO; PERCEPÇÃO AMBIENTAL; PROJETO ARQUITETÔNICO. 

  



RESUMEN 

 

 El presente trabajo busca informar las diversas maneras de tratamiento 

terapéutico del arteterapia, envasado en el pensamiento del proceso creativo 

desarrollado de la actividad del arte, pueda enriquecer la calidad de vida de las 

personas, independientemente de sus edades, sus físicos y profesionales. 

El arteterapia es el uso terapéutico de la actividad artística en el contexto de una 

relación profesional por personas que tienen enfermedades, traumas, aflicciones 

o cualquiera dificultad en sus vidas y se puede realizar en cualquier etapa de sus 

vidas. Enfatizando ese punto, el trabajo presentado busca destacar su 

importancia ante esta preocupación en la sociedad y presentar como la 

arquitectura  puede ser un facilitador en este camino, lo cual se presenta 

diferentes maneras artísticas, proponiendo espacios estructurados y específicos 

según la necesidad de cada mecanismo de tratamiento. Resultando en un 

proyecto arquitectónico orientado al tratamiento terapéutico a través del arte. 

 

Palabras clave: ARQUITECTURA; ARTETERAPIA; TRATAMIENTO 

TERAPÉUTICO; PERCEPCIÓN AMBIENTAL; PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO. 
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Introdução 

 

A rotina intensa, as pressões profissionais, frustrações do passado, fazem 

com que o ser humano lide com muita dificuldade com suas próprias emoções, 

causando sérios danos a sua saúde em geral. Em alguns casos, esses danos 

desencadeiam doenças psicológicas, como depressão e ansiedade. Além 

dessas questões, existem aqueles que já nascem com alguma patologia 

psicológica, as vezes por hereditariedade, mas não descartando a possibilidade 

de se adquirir essas doenças ao longo da vida, como esquizofrenia, síndrome 

do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, entre outros. Conforme isso 

acontece, as pessoas buscam ajuda de profissionais da saúde qualificados para 

esse tipo de suporte, como psicólogos ou psiquiatras, utilizando como 

mecanismo a terapia, e também, dependendo dos casos, o uso de 

medicamentos.  

A terapia ou a psicoterapia, entram como um resgate das emoções e um 

trabalho no inconsciente, que ajuda cada indivíduo a se entender com mais 

apreço, e consequentemente a se relacionar melhor com o meio em que vive. A 

prática terapêutica pressupõe o aparecimento de um sintoma, e de um 

comportamento a ser compreendido e transformado. Tal comportamento vivido 

pelo paciente como uma anomalia, remete a existência de um grau de 

normalidade na qual na maior parte das vezes, é discutível, pois a própria 

sociedade não possui conhecimento clínico para classificar o que é normal ou 

não, somente os profissionais da psicologia e psiquiatria que permitem explicar 

e classificar essas “anormalidades”. Por conta disso, ao não compreender tal 

anomalia, essas doenças mentais são mal vistas na sociedade, algumas 

pessoas julgam sem saber do que se trata, denominando aqueles que possuem 

algum problema do gênero, como loucos. Os discursos da loucura procuram 

compensar o medo que as pessoas têm, tal como da morte, que oprimem o ser 

humano, e são principalmente de ordem médica, jurídica ou sociopolítica. 

O uso da arte para fins terapêuticos só foi possível no momento em que 

o método da clínica psicoterapêutica mudou, e isso tem grande influência na 

concepção que a sociedade tem da doença mental. Em psicologia, a atividade 
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clínica determina o funcionamento psíquico através da descoberta, daquilo que 

inconscientemente era um obstáculo. E o campo da arteterapia é um ótimo 

laboratório para isso. A autora Sara Pain em seu livro “Fundamentos da 

Arteterapia”, cita que a abordagem fenomenológica permite tratar os campos 

estéticos, corporais e imaginários, onde a reação aos fenômenos do 

inconsciente permitem criar símbolos com os mais variados significados. E são 

esses símbolos que dão sentido ao tratamento arte terapêutico. 

Quando falamos em produzir arte, em sua maioria, pensamos na 

dimensão estética, separando outros fatores como sua utilidade e principalmente 

seu sentimento. A arteterapia entra nesse conjunto enquanto procura sustentar 

simbolicamente cada intenção do fazer artístico, sem desfocar do objetivo 

principal, que é curar. A atividade artística se transforma numa representação 

comovente a partir da intenção criativa do paciente. E é nesse aspecto que se 

enxerga a eficácia do tratamento, enquanto o indivíduo transpõe seus 

sentimentos no fazer artístico, fica mais fácil de compreender seus medos e 

anseios. 

Por conseguinte, o objeto de pesquisa desse trabalho é um Centro de 

Arteterapia, que dispõe da arteterapia como base de engajamento, para assim 

construir um espaço humanizado e com as metodologias presentes tanto no 

campo da arquitetura como da psicologia, para implantar um local específico 

voltado a prática arte terapêutica, destinada a todas as pessoas, independente 

de idade, condição social ou física.  

O louco pinta sua loucura, o débil mental pinta com a 

escassez de seus recursos, e, assim, cada um encontra na 

atividade artística seu lugar, pois o ateliê apresenta-se como um 

espaço de tolerância, e recebe a todos sem reservas. (PAIN, 

2009, p. 19) 

Ao se tratar de propor um local para cuidar da doença mental através da 

arte, surgem alguns questionamentos: de que maneira as nossas emoções 

influenciam diretamente na nossa capacidade cognitiva, na saúde física e no 

desenvolvimento pessoal? Como a arteterapia auxilia nas relações entre as 

pessoas? E de que forma a arquitetura se torna um caminho para a prática da 

arteterapia?  
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Todas as artes, assim como toda expressão não verbal, enriquecem a 

exploração, expressão e comunicação. A arteterapia, trabalha as emoções e as 

relações humanas, através de expressões artísticas, desde a dança, o teatro, e 

a música, até o tricô, a pintura, e a colagem, utilizando desses instrumentos 

como forma de comunicação, que beneficia o tratamento de patologias 

psíquicas. A arteterapia tem como grande benefício a melhoria da qualidade de 

vida daqueles que a ela se dedicam, pois promove o aumento da autoestima, da 

saúde, da felicidade, do respeito pelo próprio e por aqueles que o rodeiam. Ela 

equilibra os seus participantes emocionalmente, permitindo que abram os seus 

horizontes e que evoluam como pessoa, pois são estas conquistas duradouras 

que atuam nos nossos campos afetivos, intelectuais, emocionais e também 

espirituais.  

A arquitetura tem um papel fundamental em trazer sensações, em 

emocionar, em vislumbrar. Através da arte o corpo se reanima, descentraliza, a 

mente se concentra e o inconsciente trabalha elevando seus sentidos e os 

significados sedimentados, possibilitando uma postura mais crítica frente a 

realidade do dia a dia e de seus pensamentos automáticos, isto é, uma 

experiência na qual visa a ampliação da capacidade metal e emocional, usando 

como instrumento o próprio corpo, através das práticas artísticas, que propicia 

uma reinterpretação de si, da experiência, do mundo. É por conta disso que se 

deve criar um espaço humanizado quando se pretende elevar a relação mental 

e emocional com o ambiente, trazendo assim maior conforto, calmaria e 

tranquilidade. 

Conforme as observações acima, este trabalho tem como objetivo 

principal, analisar de que maneira a psicoterapia que utiliza os meios artísticos 

como seu principal modo de comunicação, interfere no nosso inconsciente, 

desenvolvendo o processo criativo de cada um. Como objetivos secundários: 

buscar elementos para a compreensão que a arte deve ser utilizada como 

artificio para auxiliar no desenvolvimento pessoal e emocional do ser humano, 

fazendo com que cada indivíduo possa se relacionar mais intensamente consigo 

mesmo, e principalmente, se tornar mais aberto e ativo para se envolver com o 

meio em que vive e com as pessoas ao seu redor; tratar a ação da arteterapia 

como elemento auxiliar dos processos da arte apoiados por um bom 
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conhecimento da prática terapêutica; demonstrar como o trabalho com 

indivíduos e grupos em uma variedade de configurações residenciais e 

comunitários baseados, por exemplo: na saúde adulto mental, nas dificuldades 

de aprendizagem, com crianças e centros familiares, é fundamental para que 

uma pessoa ou um grupo efetue uma mudança e crescimento em um nível 

pessoal através do uso de materiais de arte em um ambiente seguro e facilitado; 

e por fim, apresentar a arteterapia no tratamento de indivíduos de todas as 

idades, de ambos os sexos, independentemente do seu estado de saúde e grau 

acadêmico. 

O primeiro capítulo desse trabalho, descreve a arteterapia, relata um 

pouco sobre sua história, como e de que forma ela funciona para o tratamento 

psicológico, e porque sua prática é tão importante. 

O segundo capítulo contextualiza a relação da arteterapia com a 

arquitetura, através de abordagens teóricas, relacionando alguns conceitos 

presentes no campo da psicologia, da arte e da arquitetura, com o intuito de 

utilizar desses conceitos para a construção do objeto de projeto. 

O terceiro capítulo demonstra como são alguns locais voltados para a 

prática artística, tanto da arteterapia como da arte por si só, para assim servir 

como referência para a construção espacial do projeto arquitetônico. 

E por fim, o quarto capítulo que apresenta um projeto proposto, em que 

se utilizou os conceitos e informações desenvolvidos na parte escrita deste 

trabalho. 
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Capítulo 1 

Os Fundamentos da Arteterapia 

 

1.1 Decorrer Histórico da Arteterapia 

Desde a antiguidade, as manifestações e expressões artísticas são um 

registro psíquico da criatividade e da coletividade em que a arte teve seu 

destaque no âmbito terapêutico. Vejamos a seguir o desenvolvimento e 

crescimento da arteterapia no decorrer da história. 

Podemos começar falando sobre as pinturas nas cavernas, que nada 

mais eram que representações emblemáticas daquilo que os homens viam de 

fora das cavernas, e de como interpretavam seu convívio. São relatos que 

sempre indicaram um caminho direto do espaço interno e protegido (alma e 

espirito) com o mundo externo e além (corpo e espaço), daquilo que eles 

vivenciavam a cada dia. 

Já na Grécia antiga, no séc. V a.c. em Epidauro, havia um centro de cura 

que era dedicado à Asclépio (conhecido na mitologia como deus da medicina e 

da cura), e lá os doentes assistiam a peças teatrais, musicais e outras 

expressões artísticas variadas, e no final do dia se recolhiam para o exercício 

que se chamava incubação, no qual eles acreditavam ser uma possibilidade de 

receber algum sinal da divindade, através do sonho, e a partir dessa 

comunicação conseguir encontrar a chave para entender a situação que os 

colocou naquelas enfermidades mentais. 

O uso de recursos artísticos com finalidades terapêuticas começou a ser 

incentivado no início do século XIX, pelo médico alemão Johann Christian Reil, 

que estabeleceu um protocolo terapêutico, com finalidade de cura psiquiátrica 

onde incluiu o uso de desenhos, sons, e textos para estabelecimento de uma 

comunicação com conteúdo internos. Estudos posteriores traçaram relações 

entre arte e psiquiatria, Carl Gustav Jung utilizou o recurso da arte aplicado 

à psicopatologia, e passou a trabalhar com o fazer artístico, em forma de 

atividade criativa integradora da personalidade, e uma tradução do inconsciente 

humano. 
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"Arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada 

um. É a liberdade de expressão, é sensibilidade, criatividade, é vida". (JUNG, 1920). 

 

No Brasil, no ano de 1944, um dos nomes mais importantes da arteterapia é 

Nise da Silveira, a psiquiatra que desenvolveu seu trabalho no Hospital Engenho 

de Dentro, no Rio de Janeiro, implantando nas práticas de terapia ocupacional 

ateliês de pintura e modelagem, o que posteriormente resultou na criação do 

Museu de Imagens do Inconsciente, no qual expunha e preservava os trabalhos 

desenvolvidos pelos pacientes nos ateliês do Hospital, com a finalidade de tornar 

permanente seu trabalho e firmar um núcleo de pesquisa de uma das doenças 

mais mal compreendias da área da psiquiatria, a esquizofrenia. 

“Há 10.000 modos de ocupar-se da vida, e se pertencer à sua época, há 10.000 

modos de pertencer à vida e de lutar pela sua época”. (NISE DA SILVEIRA, 1944) 

Outros nomes também fizeram parte do processo de desenvolvimento da 

arteterapia no Brasil, como Ulysses Pernambucano, médico psiquiatra, que 

desenvolveu trabalhos sobre psiquiatria social, Osório Cézar, que realizou sua 

pesquisa no Hospital do Juquery, em Franco da Rocha, São Paulo, enquanto 

acompanhava o processo terapêutico de pacientes com doenças mentais, 

publicou em 1929 o livro "A expressão artística nos alienados", onde propõe uma 

forma de compreender as produções artísticas de destes pacientes. 

Desta forma, no Brasil pode-se perceber que a arteterapia teve maior 

crescimento em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas já na década de 1990, 

rapidamente viu-se uma expansão dessa pratica terapêutica, de norte a sul do 

país. Em 1998 foi criada no Rio de Janeiro, a AARJ (Associação de 

Arteterapeutas do Rio de Janeiro), que foi a primeira associação de 

Arteterapeutas do Brasil. Hoje esse campo se ampliou, atualmente temos a 

UBAAT (União Brasileira de Associações de Arteterapeutas) que une os estados 

da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo, 

e em 31 de janeiro de 2013 a Arteterapia foi incluída no CBO (Código Brasileiro 

de Ocupações), do Ministério do Trabalho, no grupo das Terapias Criativas. 

Sendo assim, compreende-se que a arteterapia é um processo terapêutico 

que resgata técnicas milenares e que pode promover prevenção e expansão da 

saúde e do bem-estar de cada um. 
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1.2 A Prática Terapêutica 

No conceito de arteterapia, entende-se que é um processo criativo 

desenvolvido pela atividade artística e terapêutica, que visa melhorar a qualidade 

de vida das pessoas que vivenciam doenças e traumas psicológicos, 

dificuldades em sua vida, ou que buscam desenvolvimento pessoal e emocional. 

Através da criação de composições artísticas e refletir sobre elas, diversos 

indivíduos podem expandir seu conhecimento sobre si mesmos, e sobre os 

outros, tem o poder de elevar a autoestima e autoconfiança, lidar melhor com 

estresse e situações traumáticas, desenvolver habilidades físicas e motoras 

além de sentir o prazer que é o fazer artístico. 

Quem aplica e desenvolve esse trabalho são profissionais com treinamento 

tanto em arte como em terapia. Possuem conhecimentos em teorias 

psicológicas, praticas clínicas, tradições espirituais e desenvolvimento humano. 

Podem trabalhar com crianças, jovens, adultos e idosos, individualmente, em 

grupo, em família, com casais ou comunidades, oferecendo serviços que incluem 

saúde mental, reabilitação e prevenção em escolas, instituições sociais, 

empresas e ateliês. 

Uma forma mais rápida de absorver o que é esse conteúdo, é quando se 

denomina arteterapia como “terapia através da arte”, no entanto, deve-se ter 

cuidado ao empregar a palavra arte em seus vários ensinamentos. No âmbito 

terapêutico, a arte é compreendida como um processo expressivo do paciente 

consigo mesmo. Não confundindo assim a arte refletida no âmbito estético, e sim 

destacando o seu desenvolvimento criativo. 

Assim pode-se considerar arteterapia como um criativo território 

terapêutico, onde confluem distintos campos de conhecimento, e onde se 

pode gestar novas e livres formas de expressão, as quais através da Arte 

de cada um, é possível contribuir para construir e reconstruir a 

subjetividade... (PHILIPPINI, 2013, p. 14) 

A arteterapia se encontra atualmente na categoria de técnicas 

complementares de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde, dentro do 

conjunto de práticas transdisciplinares, que auxilia na configuração das novas 

visões de um mundo globalizado que acelera sua transformação. Reconhecida 
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pelo SUS, é uma pratica eficaz, integrativa e que cabe na vida do ser humano 

em todas as suas fases. 

1.2.1. Diferentes Tipos de Abordagens e Aplicações 

Dentro desse tema, podemos ter diversas abordagens que tratam sobre 

o mesmo assunto só que com interpretações e significações variadas, são elas: 

abordagem junguiana (baseada em Jung, mestre da psicoterapia), gestáltica, 

comportamental, psicanalítica e a antroposofia, podendo ser usadas como o arte 

terapeuta achar melhor. Vemos assim que existem diversas formas de 

desempenhar essa ocupação. 

A arteterapia é encontrada em locais como hospitais, clinicas, 

consultórios, escolas e empresas. No entanto, sua importância ainda não é muito 

compreendida por aqueles que não reconhecem sua eficácia, então a 

necessidade de se criar locais que unem saúde e desenvolvimento da 

criatividade só aumenta. 

Neste assunto, são trabalhadas e estudadas as mais amplas formas de 

compreensão, por isso a importância de se estudar arte e história, arte e cultura, 

arte nas sociedades contemporâneas, abrangendo questões psicológicas, 

estéticas sociais e políticas do fazer artístico. É por isso que o arte terapeuta 

deve frequentar museus, exposições para enriquecer seu vocabulário e 

conhecimento das inúmeras formas de expressões plásticas. Isso nos mostra 

como a arteterapia pode ser multidisciplinar, onde outras pessoas que 

desempenham profissões diferentes podem fazer parte desse meio. 

Dentre alguns assuntos, listamos os mais discutidos no âmbito da 

arteterapia: consciência corporal e movimento, oficinas de cinema, vídeo e 

fotografia, contos, mitologias e fábulas, escrita, música, teatro, dança, ética, 

psicopatologia, psicossocial e psicologia analítica. 

1.2.2 O Local do Tratamento – Território Sagrado 

Todas as culturas, crenças e religiões possuem um espaço denominado 

como território sagrado, são espaços destinados à busca de proteção, calma e 

serenidade, onde os indivíduos podem estabelecer uma conexão com suas 

divindades. Em arteterapia, o território sagrado é o próprio espaço da prática 
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terapêutica, sendo um local de criação, de revelar sentimentos, de traduzir as 

palavras da alma, onde se compreende os conteúdos do inconsciente. 

Sua aparência deve informar seus objetivos, então o espaço arte 

terapêutico tem de ser um ambiente descontraído, leve e que influencie a 

criatividade, mas ao mesmo tempo deve oferecer conforto, acolhimento, 

segurança e reciprocidade, que estimule a expressão criativa do paciente, e que 

esteja preparado para a manifestação das doenças mais agressivas. Então, a 

preservação e cuidado desse território sagrado é fundamental pois irá refletir no 

cuidado de libertar as prisões internas referentes à dispersão do indivíduo com 

ele mesmo. 

1.2.3 Uso da Simbologia no Tratamento 

As religiões, a alquimia, os mitos e o folclore com suas histórias e contos 

de fada, utilizam de símbolos para representar suas marcas na humanidade, na 

busca de aperfeiçoamento pessoal e espiritual. O uso de sinais na arteterapia, 

nada mais é que uma expressão simbólica a partir da composição artística do 

paciente, entendida através das cores, formas, movimento etc. E conforme se 

aprende o significado desses sinais, novos conteúdos poderão acessar a 

consciência, antes jamais assimilados pelo paciente. Já o papel do arte terapeuta 

nessa situação, é ser acompanhante deste processo de transformação a partir 

da criação plástica do paciente. 

Dessa forma, esse símbolo se torna uma “imagem guia”, na qual associa 

o consciente e inconsciente, e traduz de maneira artística os “nós” que o paciente 

estava tentando desenrolar no decorrer do tratamento, funcionando como 

instrumento de estímulo da criatividade. Estas descobertas geralmente 

representam o lado obscuro, reprimido ou não assumido da psique humana, que 

quando é trazido à consciência por meio do processo terapêutico, contribui para 

expansão dessa estrutura psíquica. 

A amplificação simbólica tem o propósito de aumentar a 

possibilidade de compreensão do significado de um símbolo. No 

processo arte terapêutico, abrangera um conjunto de procedimentos 

expressivos e plásticos, cuja meta é facilitar a apreensão dos significados 

de um símbolo pela consciência. (PHILIPPINI, 2013, p. 17) 
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Então, através dos materiais de desenho, da pintura, escultura, colagem, 

da criação de personagens, máscaras e jogos, surgirão os símbolos necessários 

para que cada indivíduo entre em contato com esses aspectos internos que 

necessitam ser compreendidos e transformados, assim o paciente se torna 

capaz de desenrolar gradativamente esses “nós”. 

1.2.4 Materiais Utilizados 

Quando falamos de materiais de uso da pratica terapêutica, temos uma 

gama enorme de possibilidades com os mais diversos tipos. Conforme cada 

necessidade, vemos os seguintes materiais: 

Para atividade de colagem: recortes de revistas e jornais, papeis 

coloridos, tecidos, cartolinas, tesouras, colas, fitas adesivas, purpurina, botões, 

EVA, sementes e folhas secas. 

Para atividades gráficas: papeis brancos, carvões, grafites, lápis de cor, 

giz de cera, giz pastel e canetinhas, além de transferidor, réguas, compasso etc. 

Para atividades de modelagem: massa plástica, massa artesanal, argila, 

agua, material para papel machê e massa de biscuit, sucatas, arames, pedras, 

pedaços de madeira, palitos e papelões. 

Para atividades de costura: fios, lãs, barbantes, cordas, botões, tecidos, 

fitas, agulhas, tesouras, fita métrica, rendas e cola de tecido. 

1.2.5 O Efeito do Tratamento 

O tratamento arte terapêutico gera liberdade de expressão e sustenta a 

autonomia criativa individual de cada um. Dessa forma, o desenvolvimento do 

processo criativo tem a função de concretizar e dar forma a aquilo que era 

desconhecido, intangível, difuso ou reprimido. Por isso sonhos, conflitos, desejos 

e afetos dentro da energia psíquica são bloqueados e precisam se libertar, pois 

cumprem a função de comunicar, estruturar, transformar e transcender aquilo 

que está sendo tratado naquele momento. 

Em suas diversas formas de expressão o paciente é capaz de reconhecer, 

revelar, e resgatar meios que possibilitam uma reconstrução de transformação 

daquilo que está sendo trabalhado intensivamente, podendo assim ter mais 
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conhecimento de como agir ou lidar nas situações que envolverem esse 

reconhecimento. 

O importante é que cada um possa reencontrar seu próprio canal 

expressivo: desenhar com as palavras, com a música, com as cores, com 

o gesto e também se aventurar em outras linguagens, recriando seu 

espaço único se afirmando como ser humano” (ANA ANGÉLICA 

ALBANO, 2012, p. 80) 

É como uma reação em cadeia, um processo criativo se inicia e liberta 

outros movimentos expressivos que fazem nascer novos gestos criativos. 

Manchas coloridas se transformam no arco íris, que induz a vontade de cantar, 

e o canto vira poema, que inspira traços de um desenho. E nessa grande rede 

artística podemos renascer e celebrar, sem medo de sermos felizes. 

Conforme o decorrer do tratamento, o paciente descobre formas de 

compreender o significado de eventos psíquicos que antes eram obscuros e 

confusos, ampliando sua percepção de características da sua personalidade, 

separando aquilo que é dele e o que é do outro, e isso faz com que ele se 

comunique, se expresse e interaja mais claramente, pertencendo cada vez mais 

ao “estar presente” no mundo em que vive. 

1.2.6 Objetivo a Atingir Com o Tratamento 

Com os materiais mais variados possíveis de criar composições diversas, 

alinhando o treinamento e acompanhamento adequado, temos conhecimentos 

suficientes para desenvolver e acompanhar a jornada daqueles que buscam 

autoconhecimento e a compreender a si mesmos, por meio de cada símbolo 

elaborado, proporcionando o encontro com o outro e o reconhecimento consigo 

mesmos. A arteterapia entra como forma de compartilhar essas experiências na 

qual o material expressivo facilita a compreensão mútua entre o terapeuta e o 

paciente. 

É claro que esse processo de busca e compreensão do autoconhecimento 

continua mesmo sem o acompanhamento do terapeuta, caso o tratamento seja 

interrompido, pois o paciente já possui as ferramentas que ele pode utilizar para 

continuar trilhando esse caminho sozinho. 
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Trata-se de um caminho feito de cores e de formas, repleto de 

significados. Este caminho às vezes é longo, às vezes é cheio de 

obstáculos, obrigando a recuos e paradas... por ele caminham viajantes 

solitários ou, por vezes, bandos alegras e ruidosos e todos, ao passarem, 

deixam rastros e restos, pistas e partes, com seus pés marcam o trajeto 

e, com suas mãos, alargam a passagem. Há quem desista logo, quem 

caminhe um pouco mais e quem, chegue até o final, para só então 

descobrir que este fim bem pode ser só o começo... (PHILIPPINI, 2013, 

p.17) 

1.2.7 Porquê Praticar Arteterapia 

Quantas vezes na nossa correria diária separamos um tempo para cuidar 

do nosso emocional? Ou de mesmo questionar essa possibilidade? O que eu 

tenho de mais precioso nessa vida? Do que tratam meus sonhos e pesadelos? 

O que é de fato importante para mim? Do que eu preciso me libertar? Será que 

estou sendo eu mesmo e agindo com meu coração? 

Essas são questões que nem sempre todos buscam responder, e se não 

procurarmos entender as obscuridades da nossa mente e o nosso mundo 

interior, podemos acabar chegando num terminado momento da vida, em que 

nada mais faz sentido, nada mais dá prazer, e não sabemos como e por que isso 

está acontecendo. E dessas situações, surgem algumas das doenças que 

podem ser identificadas atualmente como “males do século”, como a ansiedade 

e a depressão. 

Mas será que em algum momento é tarde para procurar ajuda? Será que 

ainda não temos tempo de reaver esses valores e compreender os “nós” da 

nossa mente? Sempre é tempo de viver a vida, sempre é tempo de lutar pelo 

que ama e acredita, e poder reconhecer nosso mundo interior através das cores, 

formas, linhas, texturas, sons, sensações, é de certa forma gratificante, pois há 

um caminho a seguir para a busca de soluções. 

E nessa busca, a arteterapia tem muito a contribuir, uma vez que o 

processo terapêutico ajuda a resgatar, desbloquear e fortalecer potenciais 

criativos através de formas de expressões diversas. Facilita que cada um 

encontre, comunique e expanda o seu próprio caminho criativo singular, e 
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favorece a expressão, revelação e reconhecimento do mundo interno e 

inconsciente. Uma possibilidade de cuidar-se, nutrir-se, criar-se, recriar-se e 

transformar-se ao pensar sobre si mesmo, ao sonhar, relaxando o corpo das 

tensões, pintando, bordando, modelando, dançando, desenhando ou cantando, 

construindo uma forma de celebrar “o dentro e o fora”. 

“Um território para rir, brincar e amar, colorido por todas as atividades criativas que deem 

prazer e assim contribuam para o equilíbrio e a harmonia pessoais e também coletivas”. 

(PHILIPPINI, 2013, p.73) 
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Capítulo 2 

Arteterapia na Arquitetura 

 A partir dessa compreensão da arte no âmbito terapêutico, pode-se dizer 

que existem diversas vertentes em torno das quais a arquitetura se encaixa, não 

sendo como um auxílio no tratamento terapêutico pelo seu aspecto plástico na 

composição ambiental, mas também de sua intenção projetual. Para entender 

melhor qual a relação presente entre a arquitetura e a psicologia, esse capitulo 

tratará de abordagens teóricas e práticas, a fim de correlacionar melhor duas 

áreas de atuação que lidam com o ser humano de uma forma total. 

“... uma coisa é o lugar físico, outra coisa é o lugar para o projeto. E o lugar não 

é nenhum ponto de partida, mas é um ponto de chegada. Perceber o que é o lugar é já 

fazer o projeto. ” (SIZA, 1998). 

 2.1. Contextualização – O Espaço Humanizado 

 O espaço humanizado é aquele espaço que esteve sujeito a 

transformações feitas pelo homem, interferindo em suas formas geográficas, 

podendo também alterar sua paisagem natural. Pensando dessa forma, pode-se 

dizer que a cidade de São Paulo teve sua paisagem quase que cem por cento 

modificada pelo homem, a fim de atender suas necessidades conforme o tempo 

e espaço. Mas de que forma essas modificações afetam o indivíduo de forma 

negativa? A resposta é simples, afeta consideravelmente na saúde de quem vive 

naquele espaço. 

Ao longo dos anos, o homem foi modificando cada vez mais o espaço 

através da sua incansável busca por comodidade e praticidade, mas nem 

sempre, pensando no quando aquilo afeta os outros de forma negativa. A missão 

do arquiteto nessa situação, é pensar em tudo e em todos na hora de compor 

um espaço agradável, com um objetivo claro, atender às necessidades, 

desenvolvendo um projeto que é para a cidade, mas principalmente para 

pessoas. É a partir dessa ideologia que esse trabalho irá se fundamentar, na 

concepção do objeto projetual, principalmente pensando no bem-estar mental e 

emocional do indivíduo. 
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 2.1.1 Percepção Ambiental 

O espaço humanizado também é classificado conforme a interpretação 

individual de cada um, e temos a sensação do ambiente, como uma forma de 

estudo a fim de entender o que àquele espaço quer transmitir. Quando você 

entra num hospital, como você se sente? E quando você entra em um cemitério? 

Cada lugar conforme sua origem, função, energia, percepção, nos traz 

lembranças e cria memórias; através delas temos uma interpretação daquele 

espaço, isso é o que denominamos de percepção ambiental. 

Temos a percepção do ambiente através dos estímulos gerados, muitas 

vezes sem tomarmos consciência disso, e perante a esses estímulos, nossa 

mente direciona para aquilo que ela compreende, ou que lhe chama mais 

atenção, isso resulta numa resposta que conduz a um determinado 

comportamento. 

O espaço deve atingir um propósito maior do que só atender às 

necessidades básicas do homem, deve também favorecer seu comportamento 

harmonioso. Compreende-se que esse conceito de psicologia ambiental não é 

muito estudado quando falamos de arquitetura. Essa relação do homem com o 

espaço, nos questiona sobre a influência do comportamento humano, isso 

porque temos dois aspectos importantes: o mundo exterior onde estamos numa 

constante adaptação ao meio em que vivemos, e o mundo interior, onde 

concentramos o conhecimento e as sensações. De certa forma, enxergamos 

aspectos físicos como: corpo, ciência e materialidade com maior importância do 

que os aspectos psicológicos como: emoções, afetividade, e a psique. Isso 

resulta na forma como olhamos para a cidade, e também como a utilizamos. 

Então porque o homem não cria espaços que sejam voltados aos nossos 

aspectos psicológicos? 

2.2. Abordagens Teóricas 

Nesse capitulo, vamos abordar algumas questões da psicologia, como a 

percepção ambiental, o processo criativo e comportamento humano, baseados 

em alguns conceitos que tratam tanto de arquitetura como de psicologia, e em 

seguida, filtrar informações relevantes para auxiliar na composição do objeto de 

projeto desde trabalho. 
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 2.2.1 Antroposofia 

A antroposofia é a filosofia que estuda o conhecimento do ser humano e 

do universo, e teve seu ponto de partida através de estudos realizados por Rudolf 

Steiner. Ela amplia o nosso conhecimento através da ciência convencional e 

pode ser utilizada em diversas outras áreas de conhecimento. 

Essa filosofia é uma abordagem, dentre outras, presentes na arteterapia, 

e pode também ser encontrada como conceito na arquitetura. Rudolf Steiner 

propôs a atividade artística como uma possibilidade de contato direto do 

indivíduo a sua essência mais pura. Durante a busca na produção artística, os 

fenômenos tomam conta da ação do indivíduo, onde ele explora os mais diversos 

meios de expressão, e percebe que pode compor elementos harmônicos seja 

através das cores, formas, texturas, movimentos, sons ou danças. Toda essa 

construção, é uma tradução do que diz respeito à nossa auto-observação 

perante as situações, e a cada passo dado, uma nova percepção do todo se 

expande, isso é arteterapia. 

“A verdadeira cura, a transformação do mal em bem, dependerá da capacidade 

da verdadeira arte de fornecer ás almas e corações humanos um caminho espiritual. ” 

(STEINER, 1912). 

Para Rudolf Steiner, o homem é um ser composto por corpo, alma, 

espirito, vivências e crenças pelas leis que regem seus conhecimentos. A 

expressão artística composta e baseada na antroposofia, é um meio de 

exteriorização da alma, e dessa forma ela segue dois caminhos, o primeiro no 

âmbito terapêutico, onde o objetivo é alcançar equilíbrio mental e emocional; o 

segundo é no âmbito artístico, onde o objetivo é o meio de expressão como meio 

de comunicação do artista, e os dois caminhos juntos resultam numa expansão 

do autoconhecimento. 

Contudo, no que diz respeito à Arquitetura Antroposófica, ela pode ser 

considerada semelhante a Arquitetura Orgânica -  conceito que propõe uma 

conjunção entre a natureza e a filosofia humanista (em termos arquitetônicos, 

mais adaptáveis às formas agradáveis e menos rígidas - Esse conceito surgiu 

de estudos do arquiteto americano Frank Lloyd Wright (1867-1959), ele 

compreendia que a arquitetura orgânica visa uma maior dinâmica na 

estruturação dos ambientes e prioriza o bem-estar do ser humano em geral, 
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atendendo todas as suas necessidades. Segundo Wright, todas as 

construções devem influenciar e atender as pessoas que nelas residem, 

tornando o ambiente um verdadeiro organismo vivo. A arquitetura orgânica 

deve explorar a natureza em todas as suas características, respeitando-as. 

O arquiteto que escolhe seguir esse conceito, busca na sua arquitetura uma 

composição espacial que seja dinâmica e menos rígida, e para o usuário daquele 

espaço, ela deve proporcionar bem-estar, tranquilidade e conforto. 

 

 

 

 

 

Goetheanum, Dornash – Suíça. Fonte: https://www.goetheanum.org 

Rudolf Steiner também teve atuação na área, desenvolvendo a sede 

mundial do movimento antroposófico, Goetheanum em Dornash, Suíça, onde 

seu conceito expande a forma orgânica do edifício, traduzida por uma linguagem 

artística fora do comum no seu período de construção. Em algumas palestras e 

apresentações que coordenou, disse que “arquitetura é a “mãe” de todas as 

artes, pois sem ela jamais teríamos condições para abrigar a arte da pintura ou 

objetos de escultura, e tampouco teríamos o espaço necessário para a 

manifestação da arte, da música e dança”. É com base nessa ideologia, que o 

trabalho proposto nessa monografia, se desenvolve. O fato de criar um local 

onde toda a manifestação artística tenha um espaço dedicado e pensado para 

elas, com ênfase em trazer bem-estar e busca por autoconhecimento, 

fundamentado através da terapia artística, é nestas premissas que o partido 

projetual se fundamenta. 

"É uma característica da alma humana expandir-se, alastrar-se, desabrochar-se 

em todas as direções. A maneira de se desabrochar, a maneira como ela deseja alastrar 

o seu ser no cosmo tem como resultado a forma arquitetônica." (STEINER, 1912). 

O fundamento artístico referenciado na antroposofia atinge vertentes que 

vão além das exposições artísticas, das clinicas terapêuticas, e dos palcos das 
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apresentações. É onde a arte ultrapassa seus limites, deixando de ser arte pela 

arte, e sim desempenhando um papel mais social do que estético. 

 2.2.2 Fenomenologia 

A fenomenologia é o estudo dos fenômenos da consciência. É uma 

filosofia que afirma compreender o homem e o mundo através de fenômenos. O 

filosofo que deu início à fenomenologia foi Edmund Husserl. Buscando romper 

com a ideia de historicismo e psicologismo, aprofundou suas pesquisas em 

fenômenos como forma de análise da mente humana a fim de encontrar 

verdades expostas na razão. 

Husserl compreendia que a fenomenologia poderia ser um artificio da 

experiência e da consciência humana, onde a consciência se direciona para a 

intenção do homem, e a experiência sendo um resultado dessa intenção. 

Fundamentou seus estudos no que denominou como redução fenomenológica, 

aquilo que é preciso para se chegar a essência de um objeto, através dos 

sentidos, e transmuta conforme a experiência da consciência: as imagens, as 

formas, fantasias, coisas, objetos, relações, eventos, memorias e sentimentos 

são considerados como experiências da nossa consciência. 

 “Tudo aquilo que eu sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma 

visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não 

poderiam dizer nada. ” (HUSSERL, 1907, p.3). 

Não foi surpresa que após os estudos de Husserl, a fenomenologia 

ganhou sua aplicabilidade na área da psicologia. Seus conceitos foram usados 

como forma de estudo das patologias e emoções do ser humano conforme 

situações de solidão, abandono, que resultaram num determinado 

comportamento. De certa forma, a fenomenologia teve mais força de impacto no 

âmbito da psiquiatria, onde utiliza do conhecimento fenomenológico para 

compreender a situação de cada paciente. 

O paciente com patologias psicológicas, interpreta visualizações da sua 

mente correspondente à sua realidade, nem sempre à realidade que 

enxergamos com os nossos olhos, pois o paciente tem comportamentos muito 

mais intensos e reativos aos estímulos dos sentidos. Dessa forma, o psicólogo 



29 
 

ou psiquiatra deve procurar compreender o significado dos objetos projetados na 

mente do paciente, com o objetivo de lidar com essa situação psicológica. 

Agora que compreendemos melhor a fenomenologia, de que forma ela 

também possui aplicabilidade na arquitetura? 

Os espaços constituem em vivências do indivíduo. A percepção desses 

espaços, é uma maneira de reencontrar o contato ingênuo com o mundo, pois o 

que você quer ver interfere na sua forma de perceber. Crenças, traumas, 

vivencias se conectam diretamente com a maneira pela qual você define o que 

acontece em torno de si. Nosso corpo também é sujeito dessa percepção, 

através dos nossos sentidos temos consciência do que ocorre ao nosso redor de 

formas diferentes, e é por conta dessa forma de perceber as coisas, que as 

interpretamos de maneiras distintas, pois nossas experiências espaço-temporais 

influenciam o caminho que esse entendimento pode seguir.  

 A vida cotidiana é plena de abordagens que saturam a nossa atenção, e 

satisfazem nossos prazeres e desejos, através da experiência do consumo. E 

para aqueles que crescem em um mundo repleto de coisas, como vivenciar 

espaços através da experiência sensorial? A arquitetura tem o papel 

fundamental de transformar um espaço em algo inspirador, e fazer com que o 

indivíduo tenha uma percepção ambiental indo além dos sentidos, conforme 

aquilo que o arquiteto propôs.  

 Como objetivo proposto neste trabalho, desenvolver um espaço que 

implica a experiência sensorial e percepção daquele que está vivendo ali, como 

chave para a concepção de uma arquitetura mais significativa. Não somente um 

espaço que abriga as artes como tratamento psicológico, mas um espaço que 

crie memorias, relações e percepções a fim de alcançar o bem-estar físico e 

mental do indivíduo. 

 2.3. Realização na Prática 

 Conforme citado acima, vimos que existem alguns conceitos presentes 

tanto na arquitetura quanto na psicologia, que se integram de forma harmônica 

quando falamos da concepção de espaços criativos. A missão do arquiteto nessa 

situação, é reunir os princípios que qualificam um espaço expressivo, com o 
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intuito de proporcionar bem-estar para o indivíduo. Veremos agora algumas 

premissas necessárias para o ambiente arte terapêutico, que auxiliará na 

construção do projeto arquitetônico proposto neste trabalho. 

 2.3.1 Arquitetura e Arteterapia – Concepção, espaço e expressão 

A composição de um espaço arte terapêutico, tem que se basear naquilo 

que seja inspirador, no entanto, cada indivíduo tem uma percepção do espaço, 

e em cima disso, deve-se compreender que haverá uma variação de formas, 

cores e texturas, pelo simples fato de um único espaço abrigar pessoas com 

idade, personalidade, e vivencias distintas, ou seja, o espaço terapêutico tem 

que ser convidativo e inclusivo para todos. 

No início do tratamento, no primeiro contato do profissional com o 

paciente, existe uma metodologia baseada em cima da sensibilização, que nada 

mais é que um diálogo indireto, através do olhar, observar, ler, ou ouvir do próprio 

paciente consigo mesmo, utilizando a música, um conto, um desenho, ou 

qualquer outro tipo de manifestação artística, afim de se conectar com o espaço 

ao seu redor. Ocorre que quanto mais o paciente vê com os próprios olhos que 

naquele ambiente ele pode se expressar da maneira que quiser, utilizando suas 

próprias mãos, mais ele se conecta consigo mesmo, e expõe sua alma através 

de uma atividade artística, pois quando falamos de arte, também estamos 

falando de alma.  

A psicologia tradicional ensina que em um espaço de prática terapêutica 

convencional deve ser limpo, com cores neutras, e com poucos objetos 

expostos, já o espaço arte terapêutico, rompe todo esse protocolo. Quanto mais 

objetos, materiais e coisas a mostra, mais ele inspira, mais ele acolhe. O território 

precisa oferecer algumas condições essenciais quando se fala em arteterapia, 

como o contato com a luz natural, pois facilita a comunicação com as cores sem 

distorção, aproximar a natureza ou o contato com ela através de vegetações, e 

até utilizar de sons semelhantes, junto da preocupação ecológica, induz um 

benefício a mais no processo terapêutico, pois assim o paciente visualiza uma 

forma de cuidado pessoal, coletivo e de todas as manifestações de vida que nos 

rodeia.  
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Dessa forma, a prática terapêutica se torna muito mais fácil de ser 

produtiva, dado que a possibilidade de construir, expandir e multiplicar espaços 

de criação, faz-se uma responsabilidade do arquiteto, no momento em que ele 

se permite seguir essas premissas. O espaço humanizado revitaliza, canaliza 

energia para um caminho de “auto cura”, pois o espaço arte terapêutico precisa 

ser sagrado e respeitado. Em arte, forma é igual ao conteúdo, e isso indica que 

o espaço tem que ser igual ao trabalho que será feito ali, por isso deve haver 

diversidade, variações, e possibilidades de exploração. 

“Não tem como criar sem relaxar, e não tem como criar sem que seja um caminho 

que traga prazer”. (Informação verbal).1 

Logo, a arquitetura entra no caminho da arteterapia como uma forma de 

favorecer ainda mais a eficácia do tratamento, uma vez que, sem ela, não 

haveria sentido e harmonia na composição artística, pois ela é recurso de 

inspiração. Assim, conseguimos apurar diversas aplicações na composição 

arquitetônica, para utilizar no projeto proposto como objeto deste trabalho. 

 

                                                           
1 Entrevista com Patrícia Pinna em seu ateliê, em 03 de dezembro de 2018. 
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Capítulo 3 

Os Espaços da prática da Arteterapia 

A arteterapia é extremamente ampla, há uma combinação quase que 

infinita de possibilidades de resultados nas práticas artísticas, e todo lugar da 

prática terapêutica tem sua característica única, e especial. 

Contudo, ainda há dificuldade de implementação relevante, já que não 

existem muitas instituições específicas para esse tipo de tratamento, o que há 

são ateliês pequenos, ou locais que abrigam essa prática, como hospitais, e 

escolas que incluem no seu programa poucos horários para essa atividade. Mas 

ainda assim, nem todos esses ambientes possuem a infraestrutura necessária, 

ou espaço suficiente para desenvolverem suas atividades. 

A seguir, veremos alguns exemplos de espaços adaptados da arteterapia, 

e como funcionam, além de equipamentos culturais internacionais e nacionais 

voltados para a prática artística, de forma a compreender melhor seu 

desempenho, e suas necessidades físicas e espaciais, para assim contribuir 

para a construção deste projeto. 

 

3.1 Espaços Adaptados 

3.1.1 Centro de Convivência e Cooperativa da Cidade de São Paulo 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Música. Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br 

Os Centros de Convivência e Cooperativa (CECCO’s), são locais que 

proporcionam serviços gratuitos voltados ao tratamento psiquiátrico, na cidade 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/
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de São Paulo. Voltados a todas as pessoas, sobretudo aquelas que possuem 

transtornos mentais, deficiências psíquicas ou físicas, adultos, jovens, idosos, 

crianças em situação de vulnerabilidade social e de saúde, que visa oportunizar 

uma maior integração social. 

Alguns desses equipamentos atuam há mais de 20 anos, e desde então 

têm proporcionado acesso à arte, cultura, meio ambiente, esporte e educação 

para toda a população. Localizados em espaços públicos, os CECCO’s são hoje 

24 unidades espalhados por diversas regiões da cidade, em sua maioria locados 

em parques e Centros Esportivos. Utilizam equipes multidisciplinares para 

ministrar atividades de diferentes linguagens: artísticas, artesanais, corporais, 

culturais, expressivas, esportivas, todas elas práticas integrativas, a fim de 

restabelecer e reforçar vínculos humanos, sociais e principalmente emocionais. 

Na maior parte dos casos, os pacientes são encaminhados de algum 

serviço de saúde, cultura ou até assistência social, mas também atende a 

aqueles que o procuram ou o encontram de forma espontânea. 

Geralmente tendo pouca infraestrutura, os CECCO’s compõem uma 

construção simples com poucas divisões de ambientes, concentrando a área 

administrativa em uma única sala, e as atividades são divididas e organizadas 

por horários, grupos e faixa etária. São espaços multifuncionais, com cadeiras, 

armários com materiais, e de vez em quando algum equipamento de som ou 

vídeo. 

Os CECCO’s são uma forma de exemplificar o objeto de estudo em 

questão no decorrer deste trabalho. É uma forma de tratar a doença mental de 

maneira mais integrativa, sem excluir as pessoas que estão sofrendo e tentando 

lidar com suas dificuldades, pois todos ali estão em constante aprendizado, 

independente do grau da doença. 
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3.1.2 Ateliê de Patrícia Pinna Bernardo, bairro de Perdizes – São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada do ateliê de Patrícia Pinna. Fonte: acervo pessoal 

Patrícia Pinna Bernardo, é uma arte terapeuta formada em Psicologia 

(1982, USP) e em Arte-educação (1980, FAAP), coordenadora e professora da 

Pós-Graduação em Arteterapia da UNIP, e dos cursos de Graduação e Pós-

Graduação em Psicologia, Arte-terapia, Arte educação, Musicoterapia, 

Pedagogia, e Artes Plásticas. 

 

 

 

 

 

 

Área de trabalho, ateliê de Patrícia Pinna. Fonte: acervo pessoal 

O ateliê está localizado na Rua Ministro Godoi, 1267 – Perdizes, São 

Paulo. É uma casa, que Patrícia adaptou para se tornar seu ateliê de arteterapia, 

são dois andares, o térreo com uma pequena cozinha, a sala de espera e a sala 

de atendimento, e no andar superior há uma sala destinada à música, e outra 

destinada à dança. 
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Logo se percebe uma grande variação de cores, formas e conceitos no 

espaço. Cada detalhe é de uma cor, uma textura, as paredes contem frases 

escritas com tinta, e frases montadas através de colagem. Os materiais de uso 

das atividades terapêuticas estão expostos em prateleiras e mesas, além de 

pinturas, gravuras, esculturas e tecidos desenvolvidos pelos próprios alunos 

dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de conversa, ateliê de Patrícia Pinna. Fonte: acervo pessoal 

O ateliê de Patr1ícia Pinna é um espaço acolhedor, que alimenta a 

criatividade, pois é expressivo. Em todo o ateliê há trabalhos expostos nas 

paredes, com o objetivo de inspirar e fazer com que o indivíduo “se sinta em 

casa”. 

“O que tem de especial nesse espaço é a alma, não é nada 

específico, é a alma do espaço que fala com a pessoa, e convida a alma 

dela a se manifestar através da arte. Então a alma se sente em casa, e 

ela começa a querer falar, e a pessoa que nunca criou tem vontade de 

criar, tem prazer nisso, e se descobre, e é por aí que a arte tem efeito 

terapêutico. O espaço tem que chamar a atenção, ele tem que convidar, 

tem que proporcionar conforto. ” (Informação verbal) ¹ 

A terapeuta explica que quando a arteterapia começou a ganhar força e 

presença no mundo, a ideia era que houvesse uma extinção gradativa do 

Hospital Psiquiátrico, criando assim espaços de atividades coletivas e individuais 

de práticas distintas que proporcionassem bem-estar mental e físico, e neste 

                                                           
1 Entrevista com Patrícia Pinna em seu ateliê, em 03 de dezembro de 2018. 
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processo, ela fez parte da coordenação do Centro de Convivência e Cooperativa 

do Parque São Domingos. Uma proposta de inclusão e integração das diferenças 

onde os indivíduos pudessem olhar uns para os outros como companheiros de 

jornada. 

Contudo, Patrícia explica que criar um espaço de prática arte terapêutica 

não significa fazer qualquer coisa, mas sim compreender que assim como cada 

indivíduo é um único ser, o espaço também tem que ser, por isso ele é especial, 

ele tem que ser único. 

“A pessoa precisa entrar no espaço, e sentir que já está fazendo 

arteterapia. Ela aprende um caminho que ela pode usar sozinha, 

sem precisar do terapeuta para expandir o potencial terapêutico 

daquele recurso”. (Informação verbal) 2 

Espaços criativos auxiliam de forma direta na ampliação da consciência 

individual e coletiva, enquanto trabalha com movimentação constante na 

produção artística. Para que a arteterapia possa seguir seu papel, o espaço tem 

que ser sagrado para inspirar a criação, ser acolhedor e flexível, resgatando e 

construindo fontes de proteção e nutrição psíquica. 

Visitar o ateliê de Patrícia, foi uma forma de ver com os próprios olhos o 

que a arteterapia explica do espaço expressivo, e assim compreender sua 

necessidade, para aplicar esses conceitos no projeto final deste trabalho. 

3.1.3 Inkiri Piracanga 

 

 

 

 

 

 

Piracanga. Fonte: www.piracanga.com/instituto-inkiri/ 

                                                           
2 Entrevista com Patrícia Pinna em seu ateliê, em 03 de dezembro de 2018. 

http://www.piracanga.com/instituto-inkiri/
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Inkiri Piracanga é um local de expressão e aprendizado, baseado no 

impacto socioambiental. Uma comunidade que abriga 25 projetos que compõem 

uma organização comunitária sem fins lucrativos chamada Instituto Inkiri, todos 

os recursos sendo revertidos para as atividades ali praticadas. A palavra inkiri 

significa: o amor em mim, saúda o amor em você, é a frase que movimenta 

aqueles que trabalham e vivem ali. 

Piracanga está localizado em Maraú na Bahia, e abriga retiros, cursos e 

programas de imersão baseados nos seguintes conceitos: natureza, 

comunidade, criação, crianças, artes, autoconhecimento e alimentação, com o 

objetivo de promover o crescimento integral do ser humano, a partir de uma visão 

ecológica e socialmente responsável. Uma grande comunidade que possui 

escolas e universidades voltadas a busca do autoconhecimento e maior contato 

e respeito com a natureza, podendo ser praticado por todas as pessoas em todas 

as idades, desde longos períodos até atividades para se fazer em um final de 

semana.  

Compreendendo de que forma a comunidade Inkiri funciona, fazemos a 

seguinte pergunta, em qual aspecto esse local tem relação direta com a 

arteterapia? Pois bem, a maior parte das suas atividades trazem contato direto 

com a arte, e isto é, cursos de artes manuais, danças circulares, costura, entre 

outras vertentes. Através do contato com a natureza, a valorização do meio 

ambiente, e a diversificação na composição artística, é que o Instituto atinge seu 

maior objetivo, que é proporcionar bem-estar através da busca do 

autoconhecimento. 

É um lugar que, através da prática, da ação, de fazer com as mãos e com 

o corpo, que coloca todo seu potencial criativo a serviço do bem, onde a natureza 

é tratada como ela merece, onde as crianças são livres e recebem uma 

educação de respeito mútuo, a fim de descobrir quem elas são, e sua missão 

para com o mundo ao seu redor. Um local onde a missão é de realização 

pessoal, trazer amor para o dia a dia, e espiritualizar a matéria, e assim 

materializar o espirito. Manifestar o amor de diversas formas, transformando a 

realidade em consciência, a fim de se reunir com esse propósito. 
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Turma de meditação das rosas. Fonte: www.piracanga.com/instituto-inkiri/ 

Os locais dos cursos são de características variáveis, como o terreno da 

comunidade é amplo, cada atividade tem seu espaço especifico de atuação, 

divido por áreas de interesse. Simplicidade é a palavra que define esses 

espaços, sua maior parte construída em madeira, troncos de árvore, palha e 

folhas. São espaços ligados pela extensa mata nativa presente no território, têm 

grande área útil, são abertos e com infraestrutura de eletricidade simples, já que 

o intuito do lugar é fazer a maior parte das atividades à luz do dia, e nas 

atividades noturnas são utilizadas grandes fogueiras instaladas na orla da praia. 

Um dos espaços principais é a Oca Vagalume, onde se concentram as 

atividades de corpo: yoga, dança, meditação, reiki etc. Os outros ambientes 

também são simples, com mesas e cadeiras dispostas, alguns com lousa, e 

grandes armários abertos que abrigam os mais diversos materiais, todos 

biodegradáveis em sua grande maioria, e produzido diretamente da comunidade: 

tecidos, tintas, massas, cola, folhas secas, madeira, plástico e vidro para uso das 

atividades, cada qual com sua especialidade: costura, pintura, escultura, 

marcenaria, poesia, reciclagem, etc. 

Os cursos são intensamente transformadores, nos quais o participante 

mergulha em si mesmo com o auxílio de ferramentas que ajudam a trazer luz e 

consciência para quem está em busca de respostas.  

Pode-se dizer que Piracanga possui um caráter de prevenção e cura, seja 

ele superficial ou de maneira mais introspectiva. É um local de imersão pessoal, 

mas com a particularidade de auxiliar também em tratamentos psicológicos. 

http://www.piracanga.com/instituto-inkiri/
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“Quando eliminamos as distrações, os egos e as vaidades do 

dia a dia, abrimos espaço para uma conexão verdadeira, algo 

raro atualmente. Senti amor por pessoas que havia conhecido 

três dias antes. Pela intensidade da experiência, passamos 

a enxergar o outro como irmão. ” (JOANA BRAGA, 2015)3 

Todos buscamos um refúgio quando as coisas não caminham da 

forma que esperamos, e, na maioria dos casos, esses refúgios são 

paisagens naturais, seja uma área montanhosa ou uma praia, pois, 

entendemos que contato com a natureza nos proporciona um ganho interno 

maior, além de uma melhor qualidade de vida. A forma de incorporar o que 

Piracanga tem de paisagens naturais no projeto desde trabalho, foi inserir 

uma grande diversidade de vegetações espalhadas no projeto e no terreno, 

a fim de proporcionar um espaço mais acolhedor, em meio a uma cidade 

turbulenta como São Paulo. 

 

3.2 Espaços Construídos 

3.2.1 Centro Moody para Artes – Huston, Estados Unidos. 

 

Centro Moody para Artes. Fonte: Archdaily 

                                                           
3 Matéria da revista Vogue, em 17 de março de 2016. 
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Projetado pelo arquiteto Michael Maltazan, o Centro Moody para Artes 

está localizado dentro do campus da Rice University em Huston no Texas, 

Estados Unidos. Apresenta um design interessante com transparência e uma 

grande gama de composições geométricas. É um local destinado à integração 

das artes, conforme a necessidade dos alunos, que envolve a todos que 

vivenciam aquele espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea, Centro Moody para Artes. Fonte: https://moody.rice.edu/mission 

O objetivo principal do Centro, é desenvolver o processo criativo dos 

alunos, enriquecendo sua experiência trazendo uma integração de pessoas e 

possibilidades que a arte proporciona. Um lugar onde criar é o meio de 

comunicação para expressar sua identidade e pensamento para o mundo. Além 

de espaços destinados a exposição e integração com artistas renomados no 

mundo inteiro. 

 

 

 

 

 

 

Saguão principal. Fonte: https://moody.rice.edu/mission 

https://moody.rice.edu/mission
https://moody.rice.edu/mission


41 
 

O projeto compõe uma espécie de quadra interna, ampla sem mobiliário 

como local de ensaio e expressão dos alunos. Tem um alto grau de flexibilidade 

servindo de suporte para os grupos de exposição artística em suas variadas 

manifestações. O material em vidro mostra transparência plástica, mas também 

uma transparência de integração do que acontece dentro e fora do Centro. Seus 

espaços internos foram desenvolvidos para criar possibilidades de inclusão entre 

as disciplinas, criando vistas de todos os ângulos. Essas vistas se expandem 

nos longos corredores que fazem a ligação entre os estúdios, salas de aula, lojas 

e áreas livres. O destaque na transparência se estende ao exterior do edifício, 

revestidas de vidro do chão ao teto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circulação vertical. Fonte: https://moody.rice.edu/mission 

O programa do Centro, dispõe dos seguintes ambientes: uma galeria de 

arte com qualidade de museu; galeria de arte experimental, com o piso de 

madeira para servir tanto para exposições como para ensaios e apresentações 

de dança e teatro; uma galeria multimídia para arte com cabines para edição de 

áudio e vídeo; um teatro pequeno com capacidade para 150 pessoas podendo 

ser adaptado conforme a necessidade dos estudantes; um espaço destinado a 

criação com algumas lojas dispostas ao redor, vendendo materiais como 

madeira, metal, tintas e áreas de prototipagem rápida; salas de aula projetadas 

para abrigar as mais variadas atividades artísticas; uma biblioteca composta por 

assuntos técnicos; escritórios versáteis para artistas e estudantes; e um pequeno 

café como área de permanência. 

https://moody.rice.edu/mission
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Fachada principal Centro Moody. Fonte: https://moody.rice.edu/mission 

O Centro Moody para Artes é uma representação clara da integração de 

um edifício de caráter público com ênfase na educação artística, e muitos dos 

elementos presentes em seu programa, serviram como base e referência para 

desenvolver o programa do objeto de projeto deste trabalho, além de sua 

materialidade. O principal diferencial entre o Centro Moody e o projeto 

arquitetônico que será desenvolvido neste trabalho, é a versatilidade que o 

Centro Moody tem em seu programa, para abrigar as mais diversas 

manifestações artísticas, possuindo salas equipadas e estruturadas para os 

estudantes usarem como acharem melhor, já o projeto do Centro de Arteterapia, 

terá salas específicas para cada atividade, equipada com o que se precisa, 

trazendo assim um programa mais extenso e detalhado. 

Por se tratar de arte, muitas vezes pensamos que o edifício tem que ser 

expressivo tanto quanto a arte é por si só, mas nem sempre isso funciona, e o 

Centro Moddy exemplifica isso. Utiliza de materiais comuns, linhas ortogonais, e 

cores neutras para compor seu espaço, mas ainda assim sua linguagem 

arquitetônica é expressiva, pois foi a maneira encontrada para trazer um edifício 

para a cidade que tenha uma aparência plástica simplificada, mas com muito 

significado na sua composição. É essa a característica que o projeto 

arquitetônico deste trabalho utilizará, a partir da simplicidade. 

 

 

 

https://moody.rice.edu/mission
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3.2.2 Praça das Artes - São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praça das Artes. Fonte: Archdaily 

 

 A Praça da Artes está localizada no centro da cidade de São Paulo, 

fazendo a conexão de três vias: a Rua Formosa (contato com o Vale do 

Anhangabaú), a Av. São João e a Rua Conselheiro Crispiniano, se assentando 

em um miolo de quadra. É um espaço voltado a música, dança e teatro. 

Complementa as atividades ministradas no Teatro Municipal de São Paulo, que 

abriga grandes companhias de dança. Sua arquitetura se destaca por ter sido 

uma requalificação de uma pré-existência no centro da cidade de São Paulo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea. Fonte: vitruvius. 
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Em meio a uma cidade onde tudo acontece a todo momento, mesmo em 

que há espaços livres e amplos para abrigar diversos estilos e construções 

arquitetônicas, temos espaços pequenos entre edificações existentes. Um 

projeto como a Praça das Artes lida com a demanda de uma transformação física 

e espacial através da pré-existência e de um entorno com uma forte identidade, 

alcançada ao longo dos anos. Foi um projeto de restauração e estruturação que 

incorporou novos espaços de circulação e expressão, além de amparar espaços 

funcionais voltados às escolas do Teatro Municipal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista frontal da Rua Formosa. Fonte: vitruvius. 

O projeto abriga um conjunto de anexos do Teatro Municipal: corais líricos 

e paulistano, o ballet da cidade, escolas de música e dança, orquestras 

sinfônicas, museu do Teatro Municipal, sala de recitais, além de áreas 

administrativas, de convivência e estacionamento. O destaque é um grande 

edifício em concreto pigmentado aparente, como elemento fundamental para o 

diálogo com os prédios ao redor, além dos edifícios históricos que fazem parte 

do conjunto: Conservatório Dramático e Musical e a fachada do Cine Cairo, que 

deu lugar a uma torre pintada de vermelho que interliga todos os setores do 

conjunto. Nessa torre estão locados os ambientes administrativos, as circulações 

verticais, sanitários e vestiários, além de prumadas e shafts de ventilação. 
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Diagrama de usos. Fonte: vitruvius. 

Com o térreo livre, a conexão entre as vias pelo complexo é possível pelos 

pedestres, fazendo com que haja fluxo de pessoas ali a todo momento, passando 

por partes cobertas e descobertas. Essas conexões demonstram uma 

preocupação urbanística com a área, pois além de se adaptar ao terreno, todo 

complexo possui uma linguagem de identificação com os edifícios existentes, 

mesmo possuindo rigidez em sua materialidade, o entrosamento desses 

edifícios é sutil, e conversam entre si de maneira harmônica e rítmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação do complexo com o entorno. Fonte: vitruvius. 

 

Esse equipamento, atende a todas as necessidades de um espaço 

voltado a essas manifestações, mas também cumpre papel fundamental na sua 
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relação com a cidade, trazendo uma requalificação para a área central, através 

de um edifício que presa a convivência urbana e o caráter público, um edifício 

para todos. 

 Como referência projetual, a Praça das Artes remete a bons espaços 

dedicados à música, dança e teatro, e o objeto de projeto deste trabalho em 

questão, utilizou dessa referência ao compor seu edifício com espacialidades 

ricas em infraestrutura necessária para as artes corporais. A Praça das Artes é 

um edifício cultural importante para a cidade de São Paulo, e o Centro de 

Arteterapia que será desenvolvido neste trabalho, busca servir como marco de 

integração urbana e artística cultural para a cidade. 
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Capítulo 4 

Projeto – Centro de Arteterapia 

Com base nos estudos realizados nos capítulos anteriores, é possível 

perceber que há uma necessidade social de melhor compreensão de um todo 

perante as nossas questões, cada vez mais os seres humanos têm dificuldade 

para expor seus sentimentos e lidar com problemas. E se existe a possibilidade 

de melhorar essa compreensão de si e do mundo, utilizando da arte como 

mecanismo, porque isso ainda não é de total conhecimento da sociedade? É em 

decorrência dessa análise, que esse trabalho alcança seu objetivo projetual, ao 

criar um espaço voltado exclusivamente para a arteterapia. 

 

4.1. Justificativa 

Acredita-se ser fundamental o ser humano passar por vivências 

expressivas, de forma a se auto conhecer e se expressar da maneira que lhe 

agrada mais, e isso deveria ser considerado essencial para a saúde de todos. 

Esta necessidade fica clara, quando as perdas e o isolamento conduzem o 

indivíduo a buscar alternativas de alivio a curto prazo, muitas vezes indo pelo 

caminho da violência e das drogas, e sabemos que seguir esses passos, pode 

trazer à tona doenças mais severas. 

 Visando esse aspecto, entende-se que a sociedade necessita de espaços 

que sejam comunitários para a produção, apreciação e disseminação da cultura, 

em particular, da arte. Pois, são formas de comunicação que proporcionam a 

troca de experiências e contato direto com a sociedade. No entanto, não basta 

somente trazer possibilidades de consumo e aquisições materiais, é preciso criar 

oportunidades de troca de conhecimento, de estímulos para produzir, a fim de 

desenvolver a consciência e o senso crítico, de ter sua própria opinião sobre as 

coisas, e saber questionar as situações. 

 Num país onde isso acontece, a arte é sinônimo de remédio, pois é uma 

forma de construir indivíduos confiantes e convictos, porque reconhecem a 

possibilidade de transformação através de sua criação, encontrando assim sua 

própria força e essência. Mas ainda assim, existe uma parcela significativa na 
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sociedade, cada vez mais afastadas daquilo que lhe traz prazer, harmonia e 

felicidade. 

 Nesse trabalho o conceito não é trazer a arte como remédio ou uma 

simples forma de tratamento mental, mas arte como possibilidade de encontro 

mais puro da sua própria essência. O exercício da criatividade vem cada vez 

mais ganhando espaço e importância na consciência coletiva, pois trata-se 

inclusive de uma questão de sobrevivência. Se a arte não se estabelece num 

único espaço de criação possível, é de extrema importância buscar um terreno 

que seja privilegiado para o desenvolvimento e a realização do potencial criativo. 

Daí que vem a necessidade de criar espaços comunitários de produção artística. 

 Dessa forma, chegamos ao objetivo final, que é propor para a sociedade 

um espaço que seja comunitário de criação artística, que haja troca de 

experiências, e busca pelo autoconhecimento, além de integração social. E 

como resultado dessas diretrizes, o projeto que será elaborado através desses 

estudos, é um Centro de Arteterapia. 

 

 4.2. Partido Arquitetônico 

Pensando nessa conexão entre o desenvolvimento do processo criativo 

através da criação artística, e trazer um espaço comunitário para a cidade, o 

ponto inicial de concepção desse projeto, foi escolher um terreno onde essa 

união seja possível. 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno de projeto. Fonte: Google Earth 
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O terreno de escolha para o desenvolvimento do projeto está localizado 

na Avenida Rebouças, 535 - Cerqueira César, São Paulo – SP. A escolha do 

terreno se deve pelo fato da região abrigar um dos maiores hospitais referência 

na área de psiquiatria e psicologia do Estado de São Paulo, o Hospital das 

Clínicas. O terreno está localizado junto ao lado direito da passarela de acesso 

aos pedestres (sentido centro da Avenida Rebouças). Sendo assim, o Centro de 

Arteterapia auxiliaria como apoio ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas de São Paulo, a fim de direcionar os pacientes que estiverem em 

tratamento no hospital, a usar um método complementar através da arteterapia, 

não estritamente para pacientes do hospital, mas também para aqueles que 

buscam contato direto com a arte. 

O partido deste projeto utiliza uma pré-existência (passarela) como 

recurso projetual. Integrar a transposição ao edifício de maneira a convidar os 

pedestres a entrar no local, e em consequência, determinar a composição dos 

ambientes de caráter público no mesmo nível da chegada da passarela ao 

projeto, como se aquele nível fizesse parte não só do edifício, mas também da 

cidade. 

Outro aspecto importante foi levar em consideração o olhar do pedestre 

enquanto ele atravessa a passarela, por isso foi criado um recuo conforme o 

edifício se desenvolve nos andares superiores, a fim de alcançar o pedestre e 

fazer com que ele se sinta parte daquele espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte esquemático. Fonte: acervo pessoal. 
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Croquis da volumetria do projeto. Fonte: acervo pessoal. 

A ideia de servir como apoio ao hospital, não significa que o projeto deverá 

possuir um caráter físico espacial semelhante. Pelo contrário, toda a concepção 

e composição do espaço, foi pensada para que houvesse aconchego, luz natural, 

contato com área verdes, a fim de que essas características também auxiliem 

aqueles que estarão em tratamento. Toda a materialidade, as cores, as texturas 

servem como uma poesia ao projeto, pois será um local onde as pessoas 

buscarão se sentir bem consigo mesmas. 

 

 4.3. Programa de necessidades 

Com o propósito de desenvolver um edifício público e ao mesmo tempo 

exclusivo para a pratica artística e terapêutica, o programa de necessidades 

deste projeto, tem como referência espaços qualificados para cada atividade 

artística em particular, área para apresentação, exposição e para estudos, além 

de áreas de convivência e interação. Foi dividido em quatro grupos: público, 

serviço, prática e atendimento.  

 

 

 

 

Diagrama de usos. Fonte: acervo pessoal 
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Quadro de áreas do projeto. Fonte: acervo pessoal 

A área pública se concentra no nível da passarela de acesso aos 

pedestres com teatro completo: backstage, camarins, depósitos, área técnica, 

foyer e banheiros; área de exposições; biblioteca; café e restaurante, sendo 

possível o acesso a essas áreas pelos pacientes, médicos e visitantes. 

A parte de serviços esta disposta em todos os andares do edifício, 

próximos ao núcleo rígido: secretaria geral, tesouraria, coordenação, salas de 

reunião; sala dos médicos, copa e vestiários; sala dos funcionários; sala dos 

professores; banheiros e áreas técnicas como barrilete, casa de máquinas, 

gerador e centro de medição. 

A área da prática terapêutica é onde ocorrerão todas as aulas das 

atividades artísticas, dispostas pelo edifício distribuídas conforme a necessidade 

material de cada atividade: estúdios de dança, música, teatro; ateliês de pintura, 

escultura, costura, marcenaria; salas individuais de música; e salas multiuso. 

E por fim, as áreas de atendimento aos pacientes: consultórios, salas de 

acompanhamento clínico, salas para triagem, e ateliês de arteterapia como 

primeiro contato do paciente com o procedimento terapêutico. 
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4.4. O Projeto 

 

Vista 3D da passarela. Fonte: acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantação do projeto, escala 1:500. Fonte: acervo pessoal. 
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Vista 3D da entrada principal do projeto. Fonte: acervo pessoal. 

 

Corte C, escala 1:500. Fonte: acervo pessoal. 

 

Corte B, escala 1:500. Fonte: acervo pessoal. 

Nesses cortes, é possível perceber a transição entre os pavimentos, e o 

recuo frontal, que deu origem a varandas dispostas na frente do edifício, com 

seu guarda corpo em formato de floreira, abrigando diversas vegetações. 
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À esquerda, planta do subsolo do teatro, e à direita, planta do pavimento do nível do 

teatro, ambos os desenhos na escala 1:500. Fonte: acervo pessoal. 

Este pavimento se encontra no nível abaixo da passarela, na parte de 

cima da planta está localizado o foyer do teatro, e o acesso ao mesmo, o palco, 

as salas de backstage, as escadas e o elevador que dão acesso ao depósito 

cênico e os camarins que estão locados em baixo do palco. Na parte de baixo 

da planta, está localizada a área de exposições do edifício, com o intuito de expor 

os trabalhos dos pacientes do centro, podendo também ser alugado para 

exposições de artistas famosos, e para eventos. 

 

Corte A, escala 1:500. Fonte: acervo pessoal. 
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Planta do estacionamento, acesso pela Al. Franca, escala 1:500. Fonte: acervo 

pessoal. 

No corte acima, é possível compreender a relação do nível do 

estacionamento do edifício. Utilizou-se do desnível de 10m do terreno, para locar 

o programa conforme as necessidades de cada ambiente. Esse estacionamento 

tem acesso pela Alameda Franca, que se estende até a esquina com a Av. 

Rebouças. Assim, os transito de veículos no estacionamento não prejudica o 

fluxo da avenida principal. 

 

Vista 3D da esquina da Al. Franca com a Av. Rebouças. Fonte: acervo pessoal. 
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Planta do nível da passarela, escala 1:500. Fonte: acervo pessoal. 

Essa planta é considerada o térreo do projeto, seu nível público, pois é o 

que dá acesso a passarela, a entrada principal do projeto. Na parte de cima da 

planta, está a continuação do teatro, um café, e na parte de baixo da planta, está 

locada uma biblioteca. Desenhou-se um paisagismo que enriquece o edifício, e 

integra aqueles que estão na calçada, ao projeto. 

Vista 3D do lado do teatro. Fonte: acervo pessoal. 
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À esquerda, planta do 1º pavimento, à direita, planta do 2º pavimento, ambos desenhos em 

escala 1:500. Fonte: acervo pessoal. 

No primeiro pavimento, na parte de baixo da planta, possui a área clínica 

do edifício, com salas de atendimento, triagem, acompanhamento clínico, e 

pequenos ateliês de arteterapia para o primeiro contato do paciente com o 

terapeuta. Na parte de cima da planta, já começam os ateliês de atividades 

manuais, como pintura e costura, além de grandes depósitos destinados aos 

materiais necessários para essas atividades. Na parte central do edifício, junto a 

circulação vertical e o núcleo rígido, estão dispostos os banheiros, a secretaria 

geral, e as salas e vestiários dos funcionários. A partir desse pavimento, foram 

criadas varandas na parte traseira do edifício, com a mesma linguagem da parte 

frontal, com guarda corpo de floreiras. 

O segundo pavimento foi destinado as atividades corporais, na parte de 

baixo da planta estão os estúdios de dança, e na parte de cima, os estúdios de 

música para grupos, e as salas de aula individuais, para o uso de instrumentos 

isolados, com contato direto entre aluno/paciente com professor/terapeuta. 
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À esquerda, planta do 3º pavimento, no meio, planta do terraço, à direita, planta da cobertura, 

ambos desenhos na escala 1:500. Fonte: acervo pessoal. 

No terceiro pavimento do edifício, estão dispostas as atividades manuais 

de uso de materiais mais pesados e com peças maiores, na parte de baixo da 

planta são os ateliês de escultura, e na parte de cima são os ateliês de 

marcenaria. No núcleo rígido, possui um elevador de carga que tem acesso 

desde o primeiro pavimento do edifício, até esses andares, como forma de 

transportar essas peças maiores, além de lixo, comida, entre outros usos de 

serviço. 

O terraço do edifício, também é de caráter público, assim como o térreo, 

dividido entre duas extremidades, com um restaurante de refeições rápidas, dois 

ambientes de bar e uma vista privilegiada da cidade. 

Por fim, a cobertura, na qual está locado o barrilete e caixa d’água, ambas 

com acesso através das escadas de emergência. 
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Acima, corte D, abaixo, corte E, ambos desenhos em escala 1:500. Fonte: acervo pessoal. 

Nos dois cortes longitudinais, é possível compreender melhor como o 

edifício se adaptou ao terreno existente, além de mostrar as circulações. 

 

Vista 3D da circulação do terraço do edifício. Fonte: acervo pessoal. 
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Vista 3D do restaurante e bar do terraço. Fonte: acervo pessoal. 
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Conclusão 

 

Tendo em vista os aspectos observados no decorrer deste trabalho, a 

arteterapia e a arquitetura podem se relacionar de maneira direta quando 

tratamos de uma construção espacial voltada ao tratamento psicológico. O 

projeto arquitetônico proposto, possibilitou essa compreensão, ao desenvolver 

um edifício com espaços humanizados destinados exclusivamente a cada 

manifestação artística, trazendo para a cidade de São Paulo, uma possibilidade 

de integração social entre as pessoas, sem deixar de lado a preocupação 

urbanística daquele espaço. Integrar o edifício a passarela existente, demonstra 

não só uma conexão entre o complexo do Hospital das Clínicas com o Centro de 

Arteterapia, mas também um eixo estruturador de caráter público.  

A intervenção artística é necessária, e a arteterapia guia um percurso de 

compreensão de si, de afeto, empatia, amor próprio, respeito ao próximo, 

autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e principalmente emocional, 

reerguendo os indivíduos que se perderam ao longo do caminho, e auxiliando da 

mesma forma aqueles que possuem doenças mentais. Continuamente deve-se 

acabar com os pré-julgamentos perante essas doenças, pois é um assunto 

preocupante de aspecto social. As questões difíceis da vida sempre irão existir, 

e cabe a nós saber lidar com esses obstáculos, e se a arte é um meio para esse 

entendimento, que ressaltamos a importância desse tema, pois se mais pessoas 

tivessem acesso a esse tipo de tratamento, as doenças denominadas “máles do 

século” gradativamente irão embora. 

O papel do arquiteto no fazer artístico, igualmente é se preocupar com a 

sensação e as emoções daqueles que circundam seus espaços, pois assim 

como a arte pode curar, ela também pode adoecer. 
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