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RESUMO 
A arte atualmente é apreciada e vivenciada por todas as pessoas, independente da classe social, 
cultural, opção religiosa, orientação sexual e de idade, mas para que ela seja prestigiada e realizada 
nas atividades cotidianas o ser humano precisa se abrir às novas experiências e experimentações nesse 
mundo artístico. Um Centro Cultural é o lugar onde existe o encontro de diversas linguagens artísticas, 
ambientes agradáveis e de lazer, e pensando nisso surgiu a ideia de projetar um Centro Cultura de Arte 
Terapia para o município de Bernardino de Campos – SP. Por ser uma cidade pequena e com escassas 
opções de lazer para todas as faixas etárias, ter um local público e em contato com a natureza fará bem 
físico e mentalmente para todos aqueles que desejam se redescobrir e aprender novas habilidades. 
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ABSTRACT 
Art is currently appreciated and experienced by all people, regardless of social, cultural, religious option, 
sexual orientation and age, but for it to be prestigious and carried out in daily activities, human beings 
need to open up new experiences and experiments in this area. artistic world. A Cultural Center is the 
place where there is a meeting of different artistic languages, pleasant and leisure environments, and 
with that in mind the idea of designing a Culture Therapy Art Center for the municipality of Bernardino de 
Campos - SP arose. As it is a small city and with few leisure options for all age groups, having a public 
place and in contact with nature will be good physically and mentally for all those who wish to rediscover 
themselves and learn new skills. 
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INTRODUÇÃO. 
Arte em geral é a expressão máxima das atividades humanas tendo em vista a 

sociedade como um todo, e a arte terapia volta esta questão para uma prática 

terapêutica. Segundo Mônica Guttmann, psicóloga, arte terapeuta e escritora, supõe 

através de livros e entrevista em vídeos que este método tem como finalidade conduzir 

o indivíduo, tanto em grupo quanto sozinho, com recursos para o autoconhecimento, 

a expressão dos seus conflitos e emoções internas, baseado no uso de várias formas 

de expressões artísticas. Isto permite o estimulo e crescimento interior, ao mesmo 

tempo abre novos horizontes ampliando a consciência, o desenvolvimento pessoal e 

da personalidade. É um método livre, sem técnica e regras, busca-se a 

espontaneidade pois, dessa forma naturalmente os conteúdos serão subjetivos, um 

resultado único e individual para cada qual. 

Utilizar essas técnicas são recursos poderosos para o ser humano, e a arte 

terapia procura voltar as sensações e emoções para tratamentos psicológicos e 
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psiquiátricos, colocando a imagem ativa, do inconsciente, identificando características 

que muitas vezes com as palavras não é capaz de saber sobre o indivíduo. O uso da 

atividade artística pode servir como curso profissionalizante também, auxiliando a 

busca por conhecimento para trabalho, como instrumentos pedagógicos da educação, 

e principalmente a reabilitação voltada para a saúde. Dessa maneira ela pode ser 

utilizada por pessoas de todas as idades, com necessidades especiais, enfermas, 

saudáveis, que experienciam doenças, traumas, dificuldades na vida ou que buscam 

melhorar a autoestima, lidar melhor com sintomas de estresse, ansiedade, depressão, 

síndromes que hoje ouvimos falar muito, tanto por crianças, jovens e idosos. 

A arte abrange diversas linguagens, tais como a plástica, literária, dramática e 

corporal, sonora, a partir de técnicas expressivas como modelagem, música, 

desenho, pintura, poesia, dança e dramatização. A proposta desse trabalho é propor 

um centro de arte terapia, com diversas salas para serem desenvolvidas as 

linguagens artísticas. Os espaços serão projetados como uma escola de arte, tendo 

ambientes para exposições de trabalhos, espaços de multiuso, praça de alimentação 

e principalmente sala para auxilio de psicólogos para aqueles que sente a 

necessidade de ter consultas. A acessibilidade estará presente em toda a edificação e 

áreas públicas próximas ao prédio, pois a inclusão deve estar presente em tudo, 

desde a modo de lidar com o público na arte terapia, quanto no edifício em si, dessa 

maneira espera-se que a comunidade se sinta acolhida neste espaço artístico e 

cultural. 

 

O QUE É ARTE TERAPIA? 

Em termos históricos ela surgiu em 1940, tendo como precursora a médica 

psiquiatra brasileira Nise da Silveira, iniciando a arte terapia em trabalhos nos 

hospitais, já que esse método terapêutico pode ser utilizado tanto em consultórios 

quanto em escolas, centro culturais de arte. Trabalhar com arte terapia não exige que 

o indivíduo tenha uma formação em psicologia, mas sim uma graduação em área da 

pedagogia, artes visuais e plásticas, e dessa maneira se especializar em arte terapia, 

e tornar-se um profissional arte terapeuta. 

A psicologia valoriza a arte pois é vasta e oferece várias possibilidades, que 

facilitam a expressão dos sentimentos, corporal e da criatividade. 

Mexer na argila, escrever uma história, pintar um quadro, fazer um teatro de 
bonecos e cria-los, tudo isso são expressões da tua alma, do seu ser, é 
terapêutico e um recurso maravilhoso. Eu como sou psicóloga uso muito a 
conversa, a arte eu uso em momentos específicos, seja a escrita, a pintura, 
eu uso muito a visualização, a imaginação ativa, às vezes até regressão, 
considero que tudo vem do mesmo lugar. (GUTTMANN, 2014). 
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Como disse Monica anteriormente, a imaginação ativa está presente durante o 

uso de materiais artísticos na arte terapia e não existem técnicas, normas, regras para 

a utilização de qualquer material, ou seja, o indivíduo se expressa livremente sem 

receios de julgamentos. É naturalmente através de lápis, telas e pincéis, e diversos 

materiais que ele passa a criar conteúdo, trabalha em si o autoconhecimento e 

consegue um trabalho durante o percurso de descobertas e reflexões. Não precisa ser 

um artista, pois não é sobre olhar para o produto final como algo estético, mas sim 

enxergar aquilo que acontece no interior do indivíduo, a transformação naquilo que se 

modifica a longo prazo, a qualidade de vida, o bem- estar e auto estima sobre criar 

algo e colocar significado simbólico de si mesmo sobre o produto final. 

METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos propostos e elaboração do presente artigo, foi utilizado 

como fonte de estudos pesquisas em livros, teses, dissertações e monografias 

apresentados em anos anteriores, que foram de grande importância como referência. 

Para dar embasamento a elaboração do programa de necessidades, layout, os 

estudos de caso no Sesc Londrina – Sesc Cadeião Cultural 

- PR e Centro Cultural de São Paulo – SP ocorreram virtualmente por fonte 

confiável, pois devido a pandemia em que o país se encontra, o mais seguro é 

respeitarmos o isolamento social e evitar sair de casa. Todos estes materiais serviram 

como base e diretriz para o desenvolvimento do projeto proposto. 

 
Sesc Londrina – Sesc Cadeião Cultural - PR 
 
Figura 01 – Sesc Londrina - Fachada Principal  

 

Fonte: https://www.sescpr.com.br/unidade/sesc-londrina-
cadeiao/#&gid=1&pid=1 

http://www.sescpr.com.br/unidade/sesc-londrina-cadeiao/#%26gid%3D1%26pid%3D1
http://www.sescpr.com.br/unidade/sesc-londrina-cadeiao/#%26gid%3D1%26pid%3D1
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Figura 02 – Café cultural 

 
Fonte: https://londrinando.com/post/271/sesc-cadeiao-cultural 

 

O Sesc comporta um ponto de encontro e lazer para os frequentadores da 

escola, ambiente que inspira cultura e, aonde antigamente este espaço era ocupado 

pelos presos quando tomavam banho de sol. Esse local é o “Café Cultural”, em que 

jovens e profissionais de forma descontraída se encontram para trocar experiências 

artísticas em geral. 

 
 
Figura 03 – Espaço para exposições 

 

Fonte: https://londrinando.com/post/271/sesc-cadeiao-cultural 

 

Existem espaços amplos para exposições, possibilitanto aos artistas expõr 

seus trabalhos e a comunidade contemplar as obras artísticas. 
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Centro Cultural de São Paulo - SP 

 
Este é um local situado na região central da cidade de São Paulo, com acesso 

exclusivo da estação de metrô Vergueiro, ou seja, existe uma facilidade de acesso ao 

edifício CCSP. Considerado um dos principais espaços cultural da cidade, tendo sido 

inaugurado em 1982, a instituição pública reúne a Pinacoteca Municipal, a discoteca 

Oneyda Alvarenga, a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas de Mário de 

Andrade, como um conjunto de bibliotecas, ambientes para teatro e cinema, espaços 

expositivos e para oficinas. 

 
Figura 04 – Área verde no Centro Cultural de São Paulo 

 

Fonte: https://cronicasmacaenses.com/2016/04/11/centro-
cultural-de-sao-paulo-um-espaco- comunitario/ 

 
 
 
Figura 05 – Edíficio CCSP 

 

Fonte: https://cronicasmacaenses.com/2016/04/11/centro-
cultural-de-sao-paulo-um-espaco-comunitario/ 
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Pelas imagens anteriores podemos observar a preservação de área verde no 

entorno do edifício, árvores protegidas, a natureza sendo respeitada e fazendo parte 

do projeto arquitetônico, pois o cuidado e valorização da mesma trás bem estar, 

qualidade de vida, sensação de ambiente arejado pois as folhagens deixam o local 

harmonioso e generoso, onde as pessoas se sintam bem e usufruem desse espaço 

agradável. 

 
Figura 06 – Pátio edíficio CCSP 

 

Fonte: https://cronicasmacaenses.com/2016/04/11/centro-
cultural-de-sao-paulo-um- espaco-comunitario/ 

 
 
Figura 07 – Edíficio CCSP 

 

Fonte: https://cronicasmacaenses.com/2016/04/11/centro-
cultural-de-sao-paulo-um- espaco-comunitario/ 

 
Nestes exemplos visualizamos que o edifício tem pátios amplos no ambiente 

externo, possibilitando ao público um local para atividades diversificadas, ao ar livre 

de fácil acesso e atrativo e acolhedor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Analisando os levantamentos feitos para o estudo, a fim de realizar o Centro de 

Arte Terapia para o município de Bernardino de Campos-SP, pôde se constatar a 

importância da proposta de possibilitar e proporcionar aos habitantes da cidade um 

local de lazer, estudos, oficinas e práticas artísticas, com ou sem acompanhamento 

psicológico e terapêutico, mas que seja algo agradável, atrativo e de inclusão para 

todos, acolhendo os habitantes bernardinenses. Os arquitetos escolhidos de 

inspiração para o Centro Cultural de Arte Terapia para o município de Bernardino de 

Campos – SP foram Norman Foster e Renzo Piano. 

Ambos ressaltam a importância da integração da estrutura aos objetivos 

arquitetônicos, isto é, ela dialoga com o entorno, com os espaços arquitetônicos e 

ambos buscam por conceitos novos para expressar o seu estilo de maneira a integrar 

o edifício ao meio ambiente. 
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