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Objetivos
Objetivos Gerais:
•Proporcionar momentos de diversão, cultura e prazer, através da
Contação de Histórias, Música e oficinas de Artes plásticas e Artesanato
•Favorecer o
processamento de sentimentos dolorosos e difíceis permitindo senti-los plenamente e pensar
sôbre eles, ao invés de não lhes dar atenção necessária ou evitá-los
Objetivos específicos:
•Fornecer escapes necessários para os medos internos, as ansiedades e os ódios
•Aliviar as
pressões exercidas por esses problemas •Favorecer a recuperação processando a coragem

Resumo
O Projeto “Brincando com Arte”, integrando o Programa MAIS: Manifestações de Arte Integradas
à Saúde,agraciado pelo Ministério da Cultura com o Prêmio Cultura e Saúde, com nota máxima,
visa oferecer a Arteterapia, como ferramenta complementar no tratamento de pacientes
pediátricos, atendidos no Serviço de Pediatria e Puericultura do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco.
O uso da arte com diferentes materiais e técnicas
facilita a expressão, a vivência e elaboração de conteúdos existenciais, conduzindo o olhar e a
compreensão das possibilidades. A expressão plástica durante o processo terapêutico facilita o
acesso a conteúdos mais interiorizados, carregados de símbolos, que ao serem decodificados
pelo sujeito, permitem novas formas de exploração e elaboração desses conteúdos. Ao realizar
trabalhos arteterapêuticos com grupos de pacientes, portadores de doenças crônicas, permitese que a convivência grupal possibilite a geração de conhecimento, uma vez que nela são
expressos os saberes de cada um. Essa formação de um espaço de trocas de experiências tornase uma condição indispensável para que cada participante enfrente situações de mudanças,
descobertas e crescimento pessoal. O Projeto visa possibilitar ao paciente pediátrico portador
de enfermidades crônicas (diabetes, obesidade, hipertensão, doenças renais, dermatológicas e
indivíduos com síndrome de Down) a oportunidade de utilizar os recursos oferecidos pela
Arteterapia como forma de elevar a autoestima, facilitando um melhor convívio com a
enfermidade, possibilitando assim uma melhor integração social e melhora da qualidade de
vida.

