
Estudo de caso: um diálogo entre a arteterapia e uma jovem 
emocionalmente instável 

 
AUTOR PRINCIPAL: Noeli Zamboni Werle  
AUTORES: Daymithy Zimmermann Trocha; Fabíola Chagas  
INSTITUIÇÃO: Prefeitura Municipal de Porto Vitória | Porto Vitória - PR 
 
Caracterização do Problema: O presente relato de experiência se refere no 
estudo de caso de uma jovem que se encontra em estado de vulnerabilidade. A 
jovem A.Z. está sendo acompanhada pelo município devido ao seu histórico de 
negligência familiar e sintomas de instabilidade emocional como: auto mutilação, 
abuso de substâncias psicoativas, transtornos alimentares, comportamentos de 
risco e outros compatíveis com CID 10 F60.31 (Transtorno de Personalidade 
Emocionalmente Instável Tipo Borderline). No momento, a adolescente se 
encontra inclusa no serviço de acolhimento-modalidade casa lar. 
Fundamentação Teórica: O DSM V afirma que as características do transtorno 
da personalidade borderline surge no começo da vida adulta, e pode levar à 
mudanças profundas de autoimagem, no afeto, na cognição e no comportamento 
(p. 663). Sendo assim, o processo da arteterapia visa materializar os sentimentos 
por meio das técnicas artísticas. Segundo Fagale, “A arteterapia é uma 
abordagem na qual a arte é utilizada como meio de expressão e exteriorização  
de sentimentos, permitindo que sejam confrontadas as angústias e 
potencializando a criatividade do paciente.”(p. 56). Descrição da Experiência: 
Como alternativa ao trabalho psicossocial, e após ser classificada como “alto 
risco” na estratificação em saúde mental, a adolescente A.Z. foi inserida em um 
grupo de trabalho arteterapêutico, após dois anos de acompanhamento clínico 
psicológico. As primeiras atividades executadas pela jovem apresentaram 
elementos representativos de angústia, medo, melancolia, ansiedade, 
agressividade, e um comportamento apático. Os elementos foram representados 
por cores escuras, e arquétipos, em sua maioria, relacionados à tristeza e à 
morte. Efeitos alcançados: Após nove meses de acompanhamento, as 
atividades realizadas por A.Z. revelaram cores e formas mais suaves em suas 
representações. Também apresentou maior interação com o grupo. A pontuação 
da estratificação de risco revelou uma pontuação mais baixa, sugerindo assim 
sua adequação ao método e ao grupo arteterapêutico. Recomendações: As 
estratégias de intervenção na saúde de adolescentes devem ser baseadas na 
promoção do desenvolvimento físico e psicológico saudável. O trabalho com 
grupos de arteterapia pode ser uma alternativa eficaz para evolução de jovens 
emocionalmente instáveis. Porém, casos de sofrimento mental, muitas vezes, 
necessitam de acompanhamento clínico e multidisciplinar. 
Referências: FAGALI, E. Encontros entre Arteterapia e Psicopedagogia: a 
relação dialógica entre terapeuta e cliente, educador e aprendiz. In CIORNAI, S. 
(org.) Percursos em Arteterapia: Arteterapia e Educação.Vol. 64. São Paulo: 
Summus, 2005. CID-10 – Classificação dos Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10: Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas – 
Organização Mundial da Saúde; trad. Dorgival Caetano - Porto Alegre: Artmed, 
1993 DSM-IV – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-
5; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli - 5ª edição, Porto Alegre, Artmed, 
2014. 
Palavras-chave: Arteterapia; Grupos Terapêuticos; Estudo de caso; Borderline. 


