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A IMAGEM ARTÍSTICA COMO SUPORTE ÀS FRAGILIDADES DA MENTE 

HUMANA 

 

 

Priscila Alves de Paula  

 

 

RESUMO 

O seguinte artigo origina-se de estudo bibliográfico sobre como as imagens artísticas podem 

contribuir para a superação de fragilidades da mente humana, as doenças mentais e as 

vulnerabilidades inerentes e cotidianas. Apresenta-se um percurso histórico de como as 

debilidades e necessidades humanas são representadas nas imagens artísticas. Objetiva-se 

debater as possíveis contribuições da imagem artística para o restabelecimento do equilíbrio 

da psique do indivíduo por meio da fruição e feitura de obras de arte. Reflete-se que produzir 

imagens, assim como fruí-las pode ser um processo catártico que traga para o sujeito o 

autoconhecimento e sirva de ferramenta para resolver crises emocionais. Propõe-se a análise 

dos benefícios do uso das imagens artísticas pela da arteterapia clínica, realizada por 

psicólogos e arteterapeutas e da arteterapia cotidiana que pode ser praticada pelo próprio 

indivíduo. 

Palavras-chave:Arteterapia. Psique Humana. Restabelecimento. 

 

THE ARTISTIC IMAGE AS SUPPORT TO THE FRAGILITIES OF THE HUMAN 

MIND  

 

ABSTRACT 

 

The following article stems from a bibliographical study on how artistic images can contribute 

to overcome fragilities of the human mind, such as mental illnesses and inherent and everyday 

vulnerabilities. It presents a historical course through the time of how human weaknesses and 

needs are represented in the artistic images. It discusses the artistic images possible 

contributions to the psyche equilibrium recovery by the appreciation and the productionof 

artworks.  It reflects that images production as well as appreciate them can be a cathartic 

process that brings to the being self-knowledge and can be used as a solution to solve 

emotional crises. It is proposed an analysis of the benefits of the use of the artistic images by 

the clinical art therapy, performed by psychologists and art therapists and theeveryday art 

therapy that can be practiced by the individual. 

Keywords: Art Therapy. Human Psyche.Recovery. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As imagens artísticas, por meio da arteterapia podem fornecer uma ferramenta de 

superação das debilidades da mente humana. Um recurso que pode ser usado na recuperação 

de doenças mentais, assim como sofrimento causado por dilemas cotidianos.  

Problematiza-se que diversas sociedades anteriores refletem em suas imagens de arte 

motivos que relatamqual era a sua necessidade vital, o que sem a arte não se poderia resolver.  

Desta maneira, o que o ser humano do século XXI precisa retratar e fruir em suas obras? 

Quais seus dilemas que a arte pode auxiliar na resolução?  E ainda esse processo pode ser 

feito de maneira terapêutica?  

 Tem como objetivo geral o reconhecimento de como as imagens de arte, tanto a 

fruição quanto sua produção podem ter efeito terapêutico em casos de aflição psíquica. Como 

objetivos específicos: analisar a expressão de indispensabilidades e fragilidades humanas de 

diferentes sociedades ao longo do tempo nas imagens artísticas principalmente com base em 

Gombrich (2015) e Aumont (1993). Discorrer sobre contribuição da arteterapia clínica tendo 

por referência essencialmente Urrutigaray (2008) e Valladares (2008) assim como a 

arteterapia cotidiana para com as fragilidades mentais do homem contemporâneo 

fundamentado em Botton e Armstrong (2014).  

 A pesquisa foi motivada por um trabalho da disciplina de História da arte sobre a 

estética da Pré-História que se encontra no Apêndice A. O artigo será dividido em três seções, 

a primeira delas será um panorama de como diferentes sociedades refletem na arte suas 

necessidades e vulnerabilidades através do tempo. A segunda irá discorrer sobre como a 

produção de arte é uma atividade catártica e benéfica.A última seção será dividida em duas: a 

arteterapia realizada por profissionais da área e a arteterapia que pode ser feita pelo próprio 

sujeito no dia a dia.  
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2DESENVOLVIMENTO 

2.1 A PERCEPÇÃOE NECESSIDADE DA IMAGEMARTÍSTICA 

A percepção da imagem é um processo biológico e natural do ser humano. Com 

exceção das pessoas que nascem sem ou perdem a visão ao longo da vida, o ser humano vem 

ao mundo tendo que lidar com as imagens que seu aparelho visual-cerebral lhe propõe. 

Essas imagens são luz visível, mais precisamente a luz refletida.A luz se propaga 

semelhantemente a ondas eletromagnéticas, é uma oscilação que em certo intervalo de tempo 

percorre o vácuo.  As diferentes frequências e comprimentos de onda determinam as cores 

que compõe o espectro de luz visível.  

Segundo Camargo (1999), desde os tempos remotos o homem vem tentando tanto 

interpretar as imagens que vê, quanto encontrar significado nas imagens que ele próprio 

produz. Nas pinturas rupestres, supostamente logo no início da humanidade, já se percebe a 

preocupação em retratar nas paredes das cavernas, imagens de elementos do ambiente com 

fins ritualísticos, geralmente os animais que eram caçados. 

 Dando um salto para o século XIX, é quando tem início a fotografia. Passa-se então a 

fixar em um meio sólido a imagem que fascina os indivíduos desde os primórdios da 

humanidade. Até então, tinha-se visto o duplo do real na pintura, atingindo o ápice com os 

renascentistas e suas obras de arte tão próximas à realidade. Agora, poderiam registrar a 

imagem como viam a sua frentecom ajuda de uma espécie de câmara escura e processos 

químicos.  

 Vivemos hoje em uma sociedade repleta de imagens, principalmente por meio das 

telas, como no celular, televisão, computador e cinema além da já tradicional pintura e 

fotografia. Mas como percebemos essas imagens? Ou melhor, por meio de que processo 

biológico isso acontece? 

Segundo Aumont (1993) a luz, que é a imagem que irá se formar, faz um caminho 

passando por várias estruturas. Iniciando pela córnea, pela pupila, atravessa o cristalino, que 

tem a função de dar foco, chega até a retina, onde a imagem projetada é formada. Essa 

imagem é transformada em informação e chega ao cérebro para ser interpretada por meio do 

nervo óptico.  Durante todo esse percurso da imagem, não estamos apenas recebendo a 

informação estamos processando-a. “Assim, a percepção visual é o processamento, em etapas 
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sucessivas, de uma informação que nos chega por intermédio da luz que entra nos nossos 

olhos.” (AUMONT, 1993). 

O autor também discorre sobre a diferença entre a visão e o olhar. A visão seria a parte 

biológica e mecânica do processo da percepção da luz e consequentemente das imagens, o 

caminho pelas estruturas ópticas e cerebrais. Já o olhar, estaria ligado à subjetividade do ser 

humano, é ver algo com uma intencionalidade. A visão seria condicionada com base em 

experiências e preferências. 

Dessa maneira, pode-se começar a entender porque as imagens afetam tanto o ser 

humano, principalmente a imagem artística, uma vez que a leitura visual do mundo é feita 

com base na informação prévia que se tem sobre ele, na vivência.  

Um mito grego que ilustra simbolicamente o poder da imagem artística é o de 

Pigmalião, este aprecia a obra que ele próprio realizou, ele encontra o que lhe faltava na 

estátua. Pigmalião era um escultor, certa vez esculpiu uma mulher segundo seu agrado e 

apaixona-se pela estátua. Ele pede a Vênus uma noiva como a obra de marfim e a deusa 

transforma a estátua em uma mulher viva.   

“Pigmalião via tantos defeitos nas mulheres que acabou por abominá-las, e resolveu 

viver solteiro. Era escultor e executou, com maravilhosa arte, uma estátua de marfim 

tão bela que nenhuma mulher de verdade com ela poderia comparar-se Era, na 

verdade, de uma perfeita semelhança com uma jovem que estivesse viva e somente o 

recato impedisse de mover-se.”(Bulfinch, 2014, p.71) 

.  Gombrich (1995) em Arte e Ilusão: um estudo da psicologia da representação 

pictórica, fala de dois processos que corroboram com a projeção do eu do espectador nas 

imagens artísticas. A primeira delas é o reconhecimento, busca-se na memória algo que se 

assemelhe ao que se procura interpretar, o ser humano faz comparações constantemente entre 

o que já viu e está vendo. O reconhecimento das formas que lhe são familiares causa uma 

satisfação psicológica. 

O outro processo é a rememoração, a imagem carrega dentro de si um esquema, um 

saber codificado, o que faz com que um determinado estilo artístico possa ser reconhecido. 

São elementos simples, invariáveis que permitem o reconhecimento.  

Aumont (1993) fala da pulsão escópica, esta seria uma forma de instinto, uma 

necessidade de ver, desejo de olhar e encontrar prazer na imagem. O autor explica o conceito 

de pulsão freudiano, como sendo um “empurrão” em direção a um objetivo que satisfará essa 



6 

 

pulsão por meio de um objeto. Diz: “A imagem é universal, mas sempre particularizada.” 

(Aumont, 1993, p.131) 

Esses processos fazem o ser humano preencher o não representado na obra de arte com 

a própria experiência e conhecimento até então adquiridos que junto à necessidade inerente 

humana de encontrar o prazer na imagem, o torna propenso a reconhecer-se na imagem 

artística e dar a ela poder de trabalhar em sua mente.   

Analisando a interpretação da imagem artística pelo tempo, Gombrich (2015),discorre 

sobre como no passado os objetos confeccionados pelos povos pré-históricos não eram meras 

peças de arte, mas possuíam uma função definida. O autor disserta sobre como o conceito de 

“arte de museu” como conhecemos hoje é recente. Para os povos primitivos, as pinturas e 

estátuas eram usadas para rituais de magia, as imagens eram feitas para protegê-los. 

Para ajudar o leitor a compreender a estética da pré-história Gombrich (2015) faz a 

seguinte comparação: 

Suponha-se que recortamos do jornal de hoje o retrato do nosso campeão favorito – 

será que sentiríamos prazer em apanhar uma agulha e furar-lhe os olhos? Isso nos 

deixaria tão indiferentes quanto praticar tais furos em qualquer outra parte do jornal? 

Suponho que não. (GOMBRICH, 2015, p.40.) 

Gombrich (2015) cita ainda uma história de um europeu que fez desenhos de animais 

domésticos numa aldeia africana. Preocupados os nativos perguntaram: “se levar com você o 

nosso gado, do que iremos sobreviver?”. Revelando a crença de que alguma parte do gado 

real, ou mesmo ele todo residia na imagem. A linha que divide o objeto real e a imagem dele 

era muito tênue ou não existente, associando que uma parte do ser poderia estar viva também 

na imagem. 

Segundo o autor, a estética pré-histórica consiste na sua utilidade, assim apesar de 

provas de que os esses povos poderiam produzir obras extremamente corretas quanto à 

representação do real, essa semelhança com o real não era necessária, a função do objeto era 

servir ao ritual e não ser uma cópia da natureza. 

Assim, a explicação mais provável é que os desenhos nas paredes das cavernas são 

fruto do poder universal da imagem. Os povos primitivos acreditavam que se desenhassem os 

animais em suas cavernas, o ritual faria os animais verdadeiros sucumbirem ao seu poder. 
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Outras sociedades também tinham uma relação com as imagens e seus efeitos sobre o 

ser humano. Segundo Gombrich (2015), no Egito antigo, o faraó era considerado pelo povo 

um ser divino e que quando morresse voltaria para o seu lugar junto dos deuses. Para isso, as 

pirâmides eram construídas, para ajudar na viajem de volta. Os egípcios tinham a crença de 

que para que a alma do indivíduo continuasse viva no além, era necessário conservar o corpo. 

Além disso, uma representação fiel do morto ajudaria a mantê-lo vivo para sempre. 

“Entretanto, apesar das enormes diferenças que são manifestadas na relação com uma imagem 

particular, existem constantes, consideravelmente trans-históricas e até interculturais, da 

relação do homem com a imagem em geral.” (AUMONT, 1993) 

Acreditavam então que quanto mais parecida e duradora a imagem fosse maior era a 

certeza de que a alma continuaria viva após a morte. Por isso, faziam esculturas da cabeça do 

rei em material menos perecível possível, e a colocavam na tumba para executar sua magia e 

manter a alma vívida. Prova disso é o nome egípcio para escultor, que significa “Aquele que 

mantém vivo”. 

Outra forma de uso dos egípcios para a imagem acontece quando os servos deixam de 

serem sepultados com o seu senhor para não lhe faltar serviços no além-vida. Ao invés de 

enterrar servidores vivos, eram pintados ajudantes nas paredes dos túmulos, vivos na imagem, 

vivos para sempre. Isso é algo que marca o estilo egípcio, suas convenções tinham como 

propósito retratar cada coisa do seu ângulo mais característico, ignorando regras que conferem 

tridimensionalidade e realidade ao desenho pelo bem maior de manter a alma dos seres 

retratados.  

Já os mesopotâmios, segundo o autor, utilizavam a imagem para ficarem mais 

poderosos e mais fortes, os inimigos derrotados na imagem não voltariam a se erguer. Os reis 

encomendavam monumentos pra celebrar suas vitórias na guerra, manter a história viva. 

No Oriente, a arte chinesa se encarregou de fazer estátuas de monges e ascetas do 

círculo de Buda com extremo realismo, a imagem artística era utilizada como material para 

meditação. Os artistas iam para o campo e tentavam capturar o “espírito da paisagem”, para 

voltar a elas enquanto meditam.  

Saltando para o Barroco, vemos a Igreja se utilizar das imagens e todo rebuscamento 

para suscitar uma visão da glória celestial, usavam a arte a favor da religião de modo que as 

imagens ensinavam a doutrina a quem não sabia ler, ou até ainda de acordo com Gombrich 
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(2015) quem leu demais, princípio já pensado na Idade Média. Ele diz: “[...] Quando as velas 

estão acesas no altar-mor, quando o cheiro de incenso invade a nave e a melodia do órgão e 

do coro nos transporta para um mundo diferente”. (GOMBRICH, 2015, p.437) 

Dessa maneira, a imagem artística nas diversas sociedades citadas, era utilizada como 

meio de suprir uma necessidade humana, algo que naturalmente o ser humano não poderia 

resolver sozinho. Na pré-história, a sobrevivência era a extrema necessidade, então as 

imagens eram usadas para rituais que facilitassem a caça, ou ainda associadas à fertilidade ou 

a chuva. Já os egípcios estavam preocupados com a vida após a morte e produzem imagens 

que lhes assegurem que seus entes seguramente fariam a passagem para a próxima vida. Mas 

de que maneira a sociedade contemporânea pode usar as imagens artísticas para suprir uma 

necessidade que o ser humano não consegue solucionar por si só?  A resposta é a arteterapia.  

2.2. A TRANSFORMAÇÃO PELA ATIVIDADE CRIADORA 

Segundo Reis (2014), doutora em psicologia social pela USP, a utilização da arte para 

trabalhar a subjetividade do individuo, e proporcionar-lhe equilíbrio interior seria advinda da 

capacidade da ação criativa proporcionar uma catarse. A autora cita a concepção de Vygotski 

de que ao fazer arte, o ser humano utiliza diversos elementos de sua experiência, ordenando-

os de maneira nova e atribuindo um novo significado. 

 Barroco e Ruperti (2014) também apontam para Vigotski e a psicologia da arte quando 

discorremque a arte está intimamente conectada à vida, o material artístico é trabalhado a 

partir dela, não sendo uma cópia fiel, mas algo novo, transformado pelo ato criativo. “Ela 

propicia-lhes nova organização psíquica, o que possibilita a cada um a elevação à condição do 

individuo particular, organismo até certo ponto simplista e fruto da evolução natural, à de 

gênero humano universal” (BARROCO e RUPERTI, 2014, p.23). As autoras destacam ainda 

que essa atividade criadora pode ser apropriada pelos fruidores de determinada imagem 

artística por meio da mediação de figuras como o professor, o psicólogo, a própria 

personalidade e o crítico de arte. “Assim, ao produzir arte e dela se apropriar, funções 

psicológicas dos sujeitos também são formadas e desenvolvidas”. (BARROCO e RUPERTI, 

2014, p.24) 

 Nesse processo de criação, a princípio de formas conhecidas, repensando-as pode-se 

transformar a existência da qual se partiu. Isso é possível segundo Reis (2014) à luz Ciornai, 
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porque a arte nos apresenta uma dimensão alternativa, onde o homem tem espaço para 

trabalhar suas relações para consigo e para com o mundo.  

Não se trata apenas da expressão da subjetividade, da objetivação de 

emoções, sentimentos e pensamentos em uma forma artística 

(desenho, pintura, modelagem, etc.), mas especialmente sua 

reconfiguração em novas formas e em outros sentidos, em um 

processo no qual, ao criar na arte, o sujeito se recria na vida. (REIS, 

2014, p.8) 

 A autora expõe ainda o pensamento de Krammerde que a feitura de imagens artísticas 

assiste o equilíbrio psíquico, uma vez que resolve a divergência entre discordâncias mentais, 

um artista seria então alguém que assimilou como solucionar esses desacordos por meio da 

criação. “O poder da arte de contribuir para o desenvolvimento de uma organização psíquica 

capaz de funcionar sob pressão sem fragmentar-se ou recorrer a medidas defensivas nefastas” 

(Krammer, 1971 como citado em REIS, 2014, p.10).  

Já Santos e Custódio (2017) afirmam com base em Freud, que o ser humano possui 

uma aptidão inerente que lhe permite expressar-se por meio de formas visuais, mesmo que 

não tenha tido contato com alguma técnica artística anteriormente. Dessa maneira, todos os 

indivíduos possuem essa habilidade latente para exteriorizar-se por meio da arte.  

 Ainda segundo os autores, colocar essa energia criativa em prática por meio de 

desenhos, pinturas, etc. facilitaria uma catarse, uma resolução de conflitos mentais, e a então 

restauração emocional. Ainda firmados em Freud, Santos e Custódio (2017) discorrem que 

em seu trabalho Interpretação dos Sonhos o criador da psicanálise fala de como os sonhos são 

experimentados por meio de formas visuais, assim, seus pacientes não conseguiam contá -los 

utilizando palavras. Freud consegue aliviar essa frustração pedindo a eles que desenhassem os 

sonhos ao invés tentar traduzi-los em um discurso. Percebendo que a comunicação pelos 

símbolos antecede a fala. 

 Os autores citam ainda Carvalho, explicando a antecedência da imagem à linguagem 

verbal, uma vez que a imagem quebra a censura da mente de maneira mais fácil do que a 

comunicação falada. Sendo então um instrumento eficaz no diálogo entre médico e paciente. 

“Como já abordado, nem toda experiência vivida pode ser adequadamente expressa em 
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palavras. Nestes casos, as técnicas de arte terapia ajudam a completar a lacuna da 

comunicação na área da saúde e hospitalar”. (Santos e Custódio 2017, p.12) 

Serão abordadas então duas faces da utilização das imagens artísticas como suporte às 

fragilidades da mente humana por meio da arteterapia. Primeiramente o procedimento 

terapêutico utilizado por psicólogos e arteterapeutas em geral realizados em clínicas e 

hospitais, para com sujeitos que possuem algum tipo de doença mental ou estão em 

sofrimento psíquico. Segundamente, será tratada à luz de Botton e Armstrong (2014) a 

arteterapia que pode ser praticada no cotidiano pelo próprio individuo em busca de uma mente 

saudável e equilibrada. 

2.3. ARTETERAPIA  

2.3.1. ARTETERAPIA CLÍNICA 

Iniciando pela arteterapia clínica, no prefácio de Arteterapia: a transformação pessoal 

pelas imagens de Urrutigaray (2008), Walter Boechat, fala sobre o problema de uma 

sociedade extremamente racionalista que não tem espaço para a criatividade e para a 

expressão e pensamento emocional. Acreditando que a consciência é formada puramente pelo 

pensamento racional, enquanto é formada tanto pela racionalidade quanto pela emoção.  Uma 

vez deixada de lado a barreira dessa dualidade razão x emoção, pode-se construir imagens 

carregadas de valor simbólico que serão usadas terapeuticamente. A arteterapia funciona 

como espécie de gatilho para superação de crises emocionais, Boechat explica por meio de 

um exemplo utilizando o mito do herói grego Perseu que derrota Medusa quando usa o 

espelho de Atena para não ver a criatura diretamente, as imagens artísticas seriam o espelho, 

um instrumento para atingir o objetivo.  

É preciso ter um olhar integrado do homem, considerar tanto seus aspectos intelectuais 

quanto seus aspectos afetivos, uma visão holística do todo. E não fragmentar essas áreas e 

supervalorizar uma em detrimento da outra, na maioria das vezes deixando de lado a 

subjetividade do ser, enquanto o saudável se encontra na totalidade funcionando em conjunto. 

As imagens artísticas são um mecanismo para o indivíduo ter acesso a seu eu subjetivo de 

maneira indireta e poder então resolver um conflito psíquico. Pode tornar-se então um ser em 

sua completude, não apenas racional, mas tendo a razão e o emocional em equilíbrio. A 

necessidade da manifestação da parte afetiva humana é então suprida.  
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De acordo com Urrutigaray (2008), a arteterapiasurge nos hospitais psiquiátricos 

europeus, em oficinas de terapia ocupacional no final do século XIX.  Os pacientes 

demonstraram enorme interesse pelas imagens plásticas e psiquiatras compreendem o papel 

da arte na reabilitação de doenças mentais.   

No livro “Arteterapia no novo paradigma de atenção em saúde mental” Valladares 

(2004) faz uma coletânea com diversos autores. No capítulo três: “Da vida sem arte à arte 

como promoção da vida: momentos da arte na psiquiatria” de Cláudia Mara de Melo Tavares , 

esta fala do porquê a arte é utilizada na recuperação de pacientes que sofrem com doenças 

mentais. A resposta seria que a arteterapia torna o ser em sofrimento psíquico outra vez ativo 

no corpo social e o permite repensar sua rotina. Ainda segundo Valladares (2008), a 

finalidade da arteterapia seria o autoconhecimento do homem, bem como sua transformação 

pessoal e resgate da integralidade do ser. 

Urrutigaray (2008), também exemplifica o tratamento mental com imagens artísticas 

com o trabalho da psiquiatra Nise da Silveira fundadora do Museu das imagens do 

inconsciente. Segundo o histórico do Museu do Inconsciente, ele tem início como resposta 

aos tratamentos psiquiátricos da década de 40, como o eletrochoque. Silveira cria em 1946, 

uma seção de terapia ocupacional no Centro Psiquiátrico no Rio de Janeiro. Da produtividade 

dos pacientes origina-se o museu. A instituição é um centro de pesquisa sobre o uso da 

imagem de maneira a integrar a psicologia e psiquiatria à arte, história e antropologia cultural, 

além da vivência clínica. Urrutingaray (2008) aponta o pensamento de Jung de que a feitura 

das imagens artísticas seja uma maneira de “traduzir o indizível em formas visíveis” (Jung, 

1999. P.104). Ela diz: “A arteterapia busca um visualizar de conteúdos expressivos, onde a 

forma converte a expressão subjetiva em comunicação objetivada”.A autora acredita ser uma 

das finalidades da arteterapia a comunicação efetiva entre médico e paciente, além de recurso 

diagnóstico.  

Desta maneira, quando o paciente exterioriza suas imagens internas, ele está se 

conhecendo, está tomando consciência e controle sobre si. Bernardo (2010) descreve que uma 

das atividades que podem ser realizadas na arteterapia é a confecção do panô. Com o tema 

linha da vida, e auxilio de materiais como tinta, retalhos de tecido, fios e outros, o paciente é 

convidado a imaginar-se olhando para sua vida de cima, e então retratar a imagem que ela 

forma. Segundo a autora, por meio desse exercício é possível a pessoa ver sua história 
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passada, o presente e sentir-se no controle do futuro. Ela se da conta de que tem os fios da sua 

vida nas mãos, e que a próxima imagem, o futuro, ela tem autonomia para fazer como desejar. 

2.3.2. ARTETERAPIA COTIDIANA 

Será visto agora de que modo as imagens artísticas podem ser usadas como superação 

das fragilidades da mente humana no cotidiano. Primeiro de tudo, o que seriam essas 

fragilidades da mente humana?Botton e Armstrong (2014) as definem como pontos falhos na 

mente, que de alguma maneira precisam ser preenchidos. Essa seria a função da imagem 

artística, preencher esses pontos. “Uma faca é a resposta à nossa necessidade e incapacidade 

de cortar. Uma garrafa é uma resposta à necessidade e incapacidade de carregar água.” Assim 

sendo, a arte seria a resposta a uma necessidade primordial humana, de lidar com nossa 

própria mente e emoções, mas que não conseguimos sozinhos.  

Botton e Armstrong (2014) discorrem sobre a importância da imagem artística para o 

homem contemporâneo, assim como definem sete importantes funções para ela. Essas 

funções, quando o individuo passa a ter contato frequente com as imagens de obras de arte,ou 

mesmo produzi-las, estas completam pontos falhos na mente. Ajudam a lidar com sentimentos 

que são difíceis por natureza. 

A primeira das sete funçõesé a rememoração, ou seja, a conservação da história, de 

objetos, de coisas que se ama e gostaria de continuar lembrando depois que elas não estiverem 

mais aqui. Os autores citam um exemplo de fotografar a família, um aniversário, um momento 

especial, para guardar pelo menos um resquício dele. Inconscientemente ou conscientemente 

pra aliviar a ansiedade quanto à fragilidade humana perante a passagem de tempo.  

Já a segunda função definida é a esperança. Ao observar um quadro calmo e alegre 

como as paisagens de Monet, a princípio pode parecer fútil, mas segundo os autores essa 

leveza equilibra as coisas ruins que se conhece, assim o indivíduo pode manter-se mais 

estruturado ao ver uma obra que reflete injustiça social por exemplo. Conhecer as coisas belas 

para reconhecer as ruins. 

A terceira função é o sofrimento. Obras que apresentam algum tipo de sofrimento 

mostram ao fruidor que ele não é o único a sofrer no mundo, que a tristeza e desesperança são 

sentimentos humanos, e que ele não está sozinho. Botton e Armstrong (2014), falam também 

como essa visão do sofrimento como comum a todos ajuda o indivíduo a não sufocá-lo, mas 

aceita-lo e assim superá-lo. O reequilíbrio é a quarta função. De acordo com os autores, a arte 
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ajuda a suprir partes no ser humano incompletas. Dai viria o gosto diferenciado sobre arte de 

cada pessoa, como faltam diferentes partes em cada ser, pode-se ver uma variedade de gostos, 

sempre buscando a completude interior. 

Botton e Armstrong (2014) citam o filósofo Friederich Schiller , segundo ele esse 

comportamento é visto também no nível de sociedades inteiras, além do individual. O filósofo 

exemplifica com os gregos, uma vez que não se observa paisagens em suas produções 

artísticas.De acordo com Schiller, isso se deveria ao fato de serem um povo que vivia ao ar 

livre, em contato com a natureza, por isso não se tinha a necessidade de fugir para ela.  

A quinta parte seria compreensão de si. Fazer e apreciar obras de arte faz com que o 

ser humano tome consciência de seus próprios sentimentos e aprenda a lidar com eles. Ajuda 

a colocar pra fora experiências difíceis de verbalizar, conhecer-se, organizar uma parede 

mental com diversos quadros que refletem quem é.  

A penúltima função é crescimento. O contato com obras de arte de diferentes pessoas 

e culturas torna os sujeitos mais abertos às diferenças do próximo, a reconhecer preconceitos e 

generalizações e superá-los.  

 A sétima função é a apreciação, a fruição de obras de arte torna o individuo mais 

sensível ao que está ao seu redor. Perceber o que é realmente valioso reconhecer o prazer em 

coisas simples, que segundo os autores é a chave para a felicidade humana. 

Em entrevista a Saito (2014), Botton diz que seu trabalho procura potencializar no ser a 

inteligência emocional necessária para compreender a si mesmo, assim como compreender o 

mundo contemporâneo. Cercados por obras de arte, elas nos convidam a ser mais como elas, 

de Botton exemplifica com uma imagem de Andriaen Coorte em que o artista holandês retrata 

morangos. Segundo o filósofo, a intenção do artista é ressensibilizar para a beleza dos 

morangos, simples, porém encantadores. Fruindo os morangos o sujeito estaria aprendendo a 

treinar o olhar para fruir outras coisas simples e encantadoras de sua vida que lhe 

proporcionem conforto emocional.A arte retoma a dignidade do que sofre, ensinando sobre o 

equilíbrio e uma existência nobre que agrega fracassos e conquistas. 

 

“Quais são, então as consequências de adotar uma visão terapêutica da arte? É 

principalmente a convicção de que o aspecto essencial do envolvimento com a arte é 

nos ajudar a levar uma vida melhor – a ter acesso a uma versão melhor de nós 
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mesmos. Se ela tem esse poder, é por se tratar de um instrumento que pode corrigir 

ou compensar todo um leque de fragilidades psicológicas.” ( BOTTON e 

ARMSTRONG, p.64, 2014) 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Considerando as proposições apresentadas, verifica-se que o papel da imagem artística 

no contexto da enfermidade mental e do desconforto psíquico cotidiano vem sendo 

reconhecido gradativamente, e tornou-se um artifício de grande relevância na ação 

psicoterápica e no bem estar do dia a diapor meio da arteterapia. Assim como se constata os 

antecedentes históricos a respeito da representação das vulnerabilidades mentais humanas nas 

obras de arte ao longo dos séculos. Deste modo, pode-sedetectar e criar um ambiente onde 

comportamentos e sentimentos podem ser experimentados e manifestados por meio da 

arteterapia e levando o indivíduo a ter mais qualidade de vida.  
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APÊNDICE A –O TRABALHO QUE INSPIROU O ARTTIGO  

 

Parte da escolha do tema originou-se de um exercício realizado para obtenção de nota 

do segundo bimestre do primeiro semestre do curso de artes visuais referente ao poder 

universal da imagem.  

O trabalho consistia em compor uma releitura de uma obra da pré-história com o 

seguinte pressuposto “O que a sociedade contemporânea tem em comum com a civilização 

pré-histórica?”. Realizei uma releitura da máscara de dança inuit do Alasca que representa um 

demônio da montanha devorador de homens. 

 

Fonte: Gombrich, 2015.Máscara de dança inuit do Alasca, Madeira pintada, 37x25,5 cm, 

MuseumfurVolkerkunde, StaatlicheMuseen, Berlim. 

A justificativa de construção da releitura encontra-se em Gombrich (2015) com a 

relação primitiva do homem com a imagem e como ela perdura em seu âmago até os dias 

atuais. Constata-se que essa relação com a imagem é o que há de comum entre os povos pré-

históricos e a contemporaneidade.  

Para um exercício prático e justificativa da releitura selecionei duas imagens para a 

apresentação, e pedi aos demais alunos que expressassem as emoções/ 

sentimentos/julgamentos em relação às duas fotos.  
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Fonte: News Chronicle 

 

Fonte: The Sun 

As imagens mostram duas manchetes de jornais que noticiam a morte dois famosos 

líderes políticos, porém com ideologias completamente opostas. A reação de impacto foi 

imediata e passou-se a relatar como as imagens proporcionavam cargas emocionais bastante 

distintas. Era necessário o reconhecimento dos signos, o conhecimento da história de ambos 

os líderes, associar inúmeras informações às imagens de Mandela e Hitler, compreender o 

exercício e descrever as diferentes sensações. 
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Foi exposto que a imagem do jornal que noticia a morte de Hitler proporcionava certa 

sensação justiça, enquanto a imagem que noticiava a morte de Mandela promovia sensação de 

tristeza pela morte do bom líder, empatia por ele. Relatou-se ainda um desconforto de 

visualizar a foto de ambos lado a lado, que era errado.  De que certo modo Mandela era muito 

bom para ter sua foto exibida ao lado da de Hitler, que sua memória iria ser perturbada.  

Na conclusão do trabalho, percebe-se o contexto da sociedade está em constante 

mudança, surgem diferentes necessidades de representação, mas a relação humana com a 

imagem artística permanece ativa ao longo do tempo, desde os tempos imemoriais até a 

atualidade.  
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