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NOÇÕES BÁSICAS DE TERAPIA DE ARTES EXPRESSIVAS

• Por definição, o campo da terapia das artes expressivas concentra-se na convergência de múltiplas
formas artísticas, não apenas foco em uma

• Exemplos de formas de arte expressivas incluem:

²Dança / Movimento

²Música (criando, escutando)

²Escrita (diário, poesia, contos, etc.)

²Fotografia

²Teatro

²Artes visuais (colagem, desenho, cerâmica, escultura, artesanato, etc.)

²Visualização e Meditação



NOÇÕES BÁSICAS DE TERAPIA DE ARTES EXPRESSIVAS

• Caracterizada por uma orientação multimodal e multiartística

• Foco no processo, em vez de análise ou resultado

• Processo é tanto um verbo quanto um substantivo na terapia de arte expressiva

• A Organização Internacional de Terapia de Arte Expressiva (IEATA), fundada em 1994, descreve o 
desenvolvimento da terapia de artes expressivas como um processo com contribuições
provenientes de muitas tradições, indivíduos, contribuições teóricas (por exemplo, abordagem
centrada na pessoa, Gestalt) e instituições

• Honrando as raízes indígenas da terapia de artes expressivas crítica para a missão da IEATA; foco
da conferência de 2017 sobre as raízes indígenas da terapia de artes expressivas



CONDIÇÕES QUE ESTIMULAM A CRIATIVIDADE
(ROGERS, 1993)

• Segurança psicológica

²aceitando o indivíduo como de valor 
incondicional

²proporcionando um clima em que a avaliação
externa está ausente

²compreensão empática

• Liberdade psicológica

• Oferecendo experiências estimulantes e desafiadoras



Marich (2019)



TERAPIA DE ARTES EXPRESSIVAS:  VALOR NO 
ATENDIMENTO FOCADO NO TRAUMA (MARICH, 2019)

• As práticas de artes expressivas podem ajudar as pessoas a experimentar
emoções e a desenvolver um veículo saudável para conter / gerenciar emoções
ou ainda expressá-las da maneira mais segura possível

• O foco em processos de multi-arte permite que uma pessoa explore qual 
forma de expressão é mais adequada para si e para seus estilos/ níveis pessoais
de conforto em seu ponto na jornada de recuperação



TERAPIA DE ARTES EXPRESSIVAS:  VALOR NO 
ATENDIMENTO FOCADO NO TRAUMA (MARICH, 2019)

• O foco no processo e na expressão, em vez de no resultado e na análise
oferece vários pontos de ensino valiosos sobre a importância de não se 
esforçar na recuperação

• Uma prática de artes expressivas bem feita permite que o facilitador
eduque os pacientes sobre o valor da autocompaixão



TERAPIA DE ARTES EXPRESSIVAS :  VALOR NO ATENDIMENTO
FOCADO NO TRAUMA (MARICH, 2019)

• As práticas artísticas expressivas englobam a intervenção baseada na ação em múltiplos canais sensoriais; elas permitem
que o sobrevivente de trauma trabalhe com todas as áreas do cérebro afetadas pela experiência traumática não curada

• O processo multi-arte também desafia a pessoa a sair de sua zona de conforto com expressão emocional; um processo
de artes expressivas bem facilitado guia a pessoa para esta expansão de sua janela afetiva de tolerância o mais
gentilmente possível

• As práticas de artes expressivas podem complementar e trabalhar ao lado de muitas intervenções bem estabelecidas
para atendimento focado no trauma (por exemplo, terapia EMDR, TCC), oferecendo elementos criativos auxiliares para 
estabilização e desenvolvimento de habilidades / recursos de enfrentamento, fechamento de sessões e gerenciamento
emocional entre as sessões.



MINDFULNESS, TERAPIA EMDR E ARTES EXPRESSIVAS
• Longa tradição no ensino de mindfulness e habilidades de meditação como parte das artes expressivas e 

terapia de artes criativas, que inclui o uso de práticas expressivas para ensinar habilidades de mindfulness 
(Rogers, 1993; Marich, 2015; Rappaport & Kass, 2013). 

• Entrevistas com mulheres asiáticas (freiras e leigas) levaram a professora budista Martine Batchelor (2013) a 
concluir que as técnicas específicas de meditação usadas não parecem importar tanto quanto a sinceridade na
prática do Dharma, ou “o conjunto de princípios e práticas que sustentam os seres humanos em sua busca pela 
felicidade e liberdade espiritual” (Bhikku, 2011; p.20). 

• A abordagem Dancing Mindfulness para a terapia artística expressiva (Marich, 2015; Marich & Howell, 2015) 
oferece um caso direto para o uso de dança e outras abordagens de artes expressivas para ensinar
mindfulness. Muitas dessas estratégias estão agora englobadas no EMDR Therapy & Mindfulness for Trauma 
Focused Care (Marich & Dansiger, 2017).



PROCESSO PARA COVID-19
• Alongamento Orgânico Suave

• Corrente de Palavras

• Poesia de forma curta

• Ouvindo Movimentos

• Arte em Jorro

• Música Tema ou Intenção

• Playlist e Dancing Mindfulness



CONSIDERAÇÕES FOCADAS NO TRAUMA 
(MARICH & DANSIGER, 2018)

• Os olhos podem ficar abertos; se os olhos se fecharem, reserve um tempo para ajustar de volta aos olhos abertos

• O tempo no exercício é variável

• Deixe as pessoas saberem quanto tempo o exercício, especificamente de silêncio, vai durar

• Esclareça quaisquer equívocos ou desinformação sobre o que atenção plena (mindfulness) ou meditação significam

• Esteja aberto a variações na prática

• Linguagem de convite, não de comando

• A respiração pode ser tanto um disparador quanto um recurso - vá devagar ao ensinar técnicas de respiração, evite segurar a 
respiração e só faça depois que o aterramento (grounding) for estabelecido

• Faça sua própria prática - isso o/a ajudará a modificar, se o seu planejamento parece falhar



DANDO FEEDBACK EMTERAPIA
ARTÍSTICA EXPRESSIVA (MARICH, 2019)

• Descreva sua experiência pessoal com o processo.

• O que descobriu em seu processo?

• O que aprendeu sobre si no processo?

• O que percebeu sobre julgamento ou autocrítica durante o processo?

• Qual o papel da multimodalidade das formas de arte na descoberta do que descobriu em seu processo?

• Quais das habilidades exploradas neste processo podem ser aplicadas ao seu plano geral de recuperação
de trauma? (Não clínico: plano de bem-estar / autocuidado)



WWW.TRAUMAMADESIMPLE.COM



WWW.DANCINGMINDFULNESS.COM
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