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Ver mais, ouvir mais e sentir mais: a arte e um adolescente

Ver mais, ouvir  mais e sentir  mais : a arte e um
adolescente

Lisiane Rabello1

Resumo: O depoimento conta a história de exclusão de um adolescente e a mudança em seu
comportamento alcançada por meio da arte. A mostra dos trabalhos criados pelo menino na Oficina
dos Adolescentes, do Hospital Psiquiátrico São Pedro da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul
revela sua gradativa auto-afirmação. Formação de veículos, reconhecimento, agressividade, sensibi-
lidade e expressão visual de idéias e emoções. O artigo não procura relatar a história da utilização da
arte como instrumento terapêutico, nem questões relativas à arte-terapia, mas enfatizar a importân-
cia da arte no cuidado em saúde mental, desenvolvendo o potencial criativo humano para ver mais,
ouvir mais, sentir mais.

Palavras-Chave:  Saúde mental; Exclusão social; Hospital Psiquiátrico São Pedro; Rio Grande do
Sul; Arte-terapia; Adolescentes.

Introdução

 Neste artigo trago a história de exclusão de Fábio2  e a mudança de seu com-
portamento alcançada por meio da intervenção da arte.

Fábio nasceu em 1988, sua mãe residia no interior do Rio Grande do Sul e veio
a Porto Alegre para seu nascimento. Na maternidade, entregou-o para outra mu-
lher, que também tinha dado à luz no mesmo período. Esta o deixou com sua mãe,
que o registrou. A mulher tinha outros filhos e não poderia cuidar de dois bebês ao
mesmo tempo, mas amamentou-o até a idade de um ano e meio.

A biografia de Fábio, já a partir do nascimento, contém uma sucessão de even-
tos de desinteresse, negligência e abandono, que o levaram a fugas, agressividade
e finalmente à delinqüência. Segundo a mãe adotiva, ele não aceitava limites, “esta-
va sempre brabo e fugia de casa”.

¹ Graduada em escultura pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, especialis-
ta em Saúde Coletiva: Saúde Mental. Escola de Saúde Pública - ESP/RS e Hospital Psiquiátrico São Pedro – HPSP
² O nome é fictício.

Fábio pintando um dos seus últimos trabalhos nas paredes da Oficina
dos Adolescentes.
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Em 1996, aos 8 anos, foi encontrado dormindo em uma churrasqueira de um
condomínio habitacional, sendo encaminhado pelo Conselho Tutelar a um abrigo
da Febem, começando assim sua progressiva institucionalização.

Tenta algumas vezes retornar para casa, fugindo do abrigo, mas sua família o
vê como um gerador de problemas, culpando-o pelas diversas mudanças de resi-
dência que foram obrigados a fazer, até que volta ao abrigo em 2000, voluntaria-
mente, dizendo estar com fome.

Sua família torna-se mais ausente. Sua irmã mais velha (a que o amamen-
tou), telefona algumas vezes e vai ao abrigo esporadicamente, mas não informa
seu endereço, nem o da mãe, que se mudou novamente.

Sua conduta, segundo a psicóloga responsável por ele no abrigo, se caracteri-
za por procurar chamar a atenção sobre si por meio de uma postura arrogante e de
agressividade manifesta e por furtos. Constantemente provoca física e verbalmente
seus colegas, os funcionários e seus professores. Não aceita qualquer tipo de ad-
vertência, tentando impor-se pelo porte físico e/ou tornando-se violento.

Devido a agressões a colegas do abrigo, em 2000 foi feita uma ocorrência à
Delegacia Especial para a Criança e o Adolescente e ele cumpriu medida sócioeduca-
tiva, prestando serviços à comunidade, através de um estágio na Assembléia
Legislativa. Foi bastante elogiado neste estágio, tanto em relação ao comportamen-
to como ao desenvolvimento das atividades.

Recebeu atendimento psiquiátrico no Hospital da Criança Conceição, de maio
de 1999 a março de 2000, e no Hospital Nossa Senhora da Conceição, de maio de
2000 a outubro de 2000. Não aceitou bem o tratamento com a última médica
psiquiatra, mostrando-se agressivo. Ela indicou internação por seu comportamen-
to de risco, mas esta conduta não é recomendada por outros serviços de saúde
mental na  cidade.

Em  fins de 2000, foi atendido no Ambulatório Melanie Klein (AMK) do Hospital
Psiquiátrico São Pedro (HPSP), que recomendou o ingresso na Oficina dos Adoles-
centes, integrante do Núcleo de Atividades Expressivas Nise da Silveira do HPSP e
uma reavaliação mensal, até que possa ser atendido em regime de hospital-dia no
Centro de Atenção Psicossocial  à Saúde na Infância e Adolescência (Caps-Infân-
cia e Adolescência). Seu diagnóstico é de um transtorno de ajustamento com per-
turbação de conduta (traços anti-sociais que poderiam vir a se transformar num
transtorno anti-social).

Atualmente, está matriculado na escola estadual que funciona junto ao abrigo,
freqüentando irregularmente a quarta série do ensino fundamental, demonstrando bai-
xo aproveitamento, sendo relatados pela escola vários problemas de comportamento.

É transferido para um abrigo residencial para 15 meninos, onde lhe é proporcio-
nada maior autonomia e responsabilidade. Esta casa localiza-se em espaço próxi-
mo ao abrigo anterior e conta com monitores que supervisionam e auxiliam os mo-
radores no cumprimento das rotinas. Ainda está em fase de adaptação e está en-
contrando algumas dificuldades em relação ao cumprimento das normas e das com-
binações em relação aos horários.

Orientação artística

Quando Fábio veio para a oficina, por indicação do médico psiquiatra do AMK/
HPSP, as preocupações iniciais eram com o risco de drogadição, a conduta agres-
siva, o pouco aproveitamento na escola e a prática de pequenos furtos.
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Começou a trabalhar mais proximamente do  artista plástico coordenador da
oficina, com quem formou um bom vínculo.

O início de sua participação não foi muito fácil, havia uma resistência natural,
visto que a atividade foi imposta, além da atitude típica de todo adolescente, testan-
do o grau de interesse, a sensibilidade e a flexibilidade dos adultos pelas atitudes
desafiadoras e provocativas. Essas atitudes, características de sua idade, são re-
forçadas  pela história de negligência e abandono que caracterizaram sua infância,
raízes para seu comportamento normalmente distante e,  por vezes, agressivo e
para a dificuldade que demonstra em expressar seus sentimentos.

A situação confusa relacionada com sua adoção, sobre quem o amamentou
(mãe ou irmã?), a história da mãe biológica e a sua institucionalização no abrigo,
entre outros motivos, não propiciaram um desenvolvimento saudável. Suas carac-
terísticas de desenvolvimento determinam suas ações.

Quando uma forma de agir não é modificada ou é muito acentuada e traz preju-
ízos ao meio ou à pessoa, pode-se caracterizar um transtorno psicopatológico.

Revendo os critérios de diagnóstico em psiquiatria (Manual de Diagnóstico e
Estatística da Associação Norte-Americana de Psiquiatria e Classificação Internaci-
onal de Doenças – Parte de Psiquiatria da Organização Mundial da Saúde), encon-
tramos pontos em comum com a história de Fábio: freqüentemente provoca, amea-
ça ou intimida outros; freqüentemente inicia lutas corporais; mente para obter bens
ou favores ou para evitar obrigações legais (isto é, ludibria outras pessoas); furta;
viola as regras; foge e gazeteia a escola. Estas são condutas que obtemos de toda
sua história, mas na Oficina dos Adolescentes seu comportamento é bem mais
adequado, houve algumas  mentiras e provocações a outros adolescentes, mas em
geral sua atitude é positiva.

Apesar das demonstrações de onipotência e poder, é baixa a auto-estima des-
ses jovens, apresentando baixa tolerância à frustração, irritabilidade e explosões de
raiva (Fichtner et al.,1997) tal como o perfil de Fábio.

Justamente no reforço desta auto-estima debilitada foi que o ambiente e o tra-
balho com arte mais atuaram. Do início, com os trabalhos em papel, feitos rapida-
mente e por obrigação, Fábio passou às paredes, um local bem mais visível, que
lhe possibilitou a inserção no espaço da Oficina e uma afirmação de um sentimento
de pertencer a algo.

Ilustração 1
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Ilustração 2

A ilustração 1 apresenta um dos primeiros trabalhos de Fábio nas paredes da
Oficina. É um trabalho ainda tímido, rígido, sem expressão nem movimento, mas
com uma certa elaboração. Ele ainda se apresenta muito reticente e pouco interes-
sado nas atividades, prefere jogar botão com outros adolescentes ou com  o coor-
denador da oficina (prática que o mesmo utiliza para auxiliar na formação de vínculo
com adolescentes).

Não se nota neste desenho a agressividade que está narrada em toda a sua
história, pelo contrário, a figura sorri. Parece ser um desenho ingênuo, típico de sua
idade e de uma pessoa que não teve maiores contatos com arte, no tocante à forma
e técnica da pintura. Entretanto, o trabalho artístico de Fábio não é um boneco de
palitos, há o cuidado em representar as orelhas e os músculos do tórax. Seu  traba-
lho parece evoluir na medida em que o vínculo com a equipe melhora. Nise da
Silveira (1981), já ressaltava em seu livro Imagens do Inconsciente a importância de
um ponto de apoio, alguém que possa receber um investimento afetivo, que funcio-
naria como um catalisador para o interesse na atividade.

Na ilustração 2, Fábio apresenta uma figura que abre os braços, numa atitude
que parece de entrega, reforçada pela legenda PAZ escrita no peito, que não condiz
com seu jeito reservado, displicente e de enfrentamento.  Neste  momento,  ele está
mais ambientado na Oficina, trazendo um pouco de sua vida fora deste espaço,
seus CD e máscaras feitas no Abrigo.

O psiquiatra cogitou que isto seria uma atitude sedutora, condizente com seu
diagnóstico, mas as mudanças no relacionamento com a equipe e o desenvolvi-
mento de sua pintura parecem desmentir isto.

“Um dia eu tive a idéia de sugerir a ele pintar as paredes de uma sala vazia (um
dos poucos lugares onde não chovia para dentro da oficina), atividade que ha-
via dado certo com alguns adolescentes anteriores, e ele começou a pintar.
Cada vez que ele terminava uma parte, eu estimulava ele a continuar criando”
(Depoimento escrito do Coordenador da Oficina, nov. 2001).

Fábio assumiu este espaço de que fala o coordenador da Oficina como a sua
sala e transformou-a totalmente, pintando todas as paredes, subindo nas mesas
para alcançar mais alto e usando inclusive as portas e janelas como espaço de
criação. O seu envolvimento com a oficina atinge um ponto máximo, a relação mu-
dou, tornando-se prazerosa.
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Fábio torna-se menos dispersivo e mais afetuoso, inclusive com as mulheres
da Oficina, com quem tinha uma relação distante. O ambiente afetivo e seguro, a
valorização de sua produção a ponto de ter um espaço exclusivo, sem críticas nem
julgamentos, trabalhando os aspectos saudáveis de sua personalidade, atuou no
sentido de reforço de sua auto-estima, possibilitando que apareça esse universo.
Por intermédio das imagens, ele pode nos contar o que não expressa em palavras:
seus sonhos e desejos.

Ele traz elementos de seu cotidiano, figuras de revistas e desenhos de colegas
do abrigo, que modifica para sua linguagem. O universo adolescente está represen-
tado de forma clara nas ilustrações 3, 4, 5 e 6.  Zimerman et al. (1997), colocam que
uma forma de os adolescentes firmarem sua diferenciação com os adultos é por via
da obtenção de um reconhecimento propiciado com sinais exteriores. O autor ofere-
ce como exemplo as roupas-uniformes, o uso de motos potentes, a exibição de
pranchas de surf, o  uso  de  insígnias,  os penteados algo bizarros, um tipo  de
música da  moda etc..

Todos estes sinais estão presentes nas pinturas de Fábio, inclusive o bad boy
em atitude displicente, com um pé na parede e um sorriso meio de lado (ilustração
6). A arte foi utilizada para expressar seu desejo de grupalidade, mostrando os
objetos de consumo que lhe dariam sustentação imaginária de pertencente ao mun-
do social e cultural idealizado, ícones de consumo aos quais tem dificuldade de
acesso por sua realidade social.

Ilustração 3 Ilustração 4 Ilustração 5 Ilustração 6

Ilustração 7 Ilustração 8
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Também há lugar para a expressão de sua agressividade, em figuras ameaça-
doras e predadoras: o tubarão, o tigre em posição de ataque ou os respingos de
sangue (ilustração 7).

O leão associado à figura feminina numa posição sensual (retirada de uma
revista de adultos que ele trouxe) poderia representar um certo medo do despertar
para a sexualidade.

Barbosa (2001), lembra que a arte, como uma linguagem aguçadora dos senti-
dos, transmite significados que não podem ser transmitidos através de nenhum
outro tipo de linguagem, tais como a discursiva e a científica. Para a autora, dentre
as artes, as visuais, tendo a imagem como matéria-prima, tornam possível a
visualização de quem somos, onde estamos e como sentimos.

Fábio é normalmente reservado, parece não conseguir confiar em ninguém o
suficiente para falar de suas dúvidas e angústias, mas mediante sua pintura mostra-
nos o que não pode verbalizar.

Não acredito que nos caiba, como artistas ou como terapeutas, o papel de
analisar sua produção pictórica em termos de expressão de conflitos, mas devemos
sim proporcionar um espaço e uma forma para que estes conteúdos venham à tona
e possam  ser elaborados, facilitando sua compreensão pelo próprio adolescente.

Maria Heloísa C. de Toledo Ferraz (1998), cita que, ao estimular a reflexão
estética e crítica, se pode reconstruir as experiências artísticas, as vivências e co-
nhecimentos de ordem técnica (particularidades de linguagens artísticas, uso de
materiais etc..), compositiva e formal. Ferraz chama a atenção de que, nesse pro-
cesso, o trabalho expressivo é visto objetivamente e como elemento de ligação
interpessoal entre o paciente e o orientador artístico, ou entre as pessoas do próprio
grupo, reforçando seu caráter comunicacional.

Desta forma, além de possibilitar a expressão visual de idéias e emoções, a
arte ainda pode fortalecer as relações interpessoais e o desenvolvimento de uma
linguagem formal e crítica. Por intermédio desse exercício de reflexão, seria possí-
vel desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a realidade do meio
ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade perce-
bida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada,
como nos diz Barbosa (2001), transpondo as relações com a produção artística
para as relações com o meio social.

Fayga Ostrower (1991), coloca que, embora exista no ato criador uma descarga
emocional, ela representa um momento de libertação de energias – necessária, mas
de somenos importância do que certos teóricos talvez acreditem ser. Para Ostrower,
é o sentimento concomitante de reestruturação, de enriquecimento da própria produ-
tividade, de maior amplitude do ser, que se liberta no ato de criar, que é mais gratifi-
cante e fundamental, sobretudo para aquele que está criando.

A arte vista somente como promotora de vazão das tensões ou de conflitos
emocionais perde muito em sentido, perde o que é justamente seu valor maior, o
sentimento de ser criador, de ter a possibilidade de fazer algo único e pessoal, que
é a realização necessária de um potencial humano.
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A qualidade da produção plástica de Fábio impressiona. A partir do momento em
que se estabelece a confiança, ele mostra mais liberdade em sua criação e orgulho
em mostrá-la (Ilustração 9), demonstrando o crescimento de sua auto-estima.

Sua linguagem artística aproxima-se, pelo cromatismo vibrante e figuras bem
delineadas, ao grafite, esta expressão tão atual na faixa etária próxima à sua e que
inaugura, ao meu ver, uma  nova linha criativa, mais social e até política.

A ação pedagógica do orientador artístico deve buscar valorizar a autonomia
desta expressão, não dirigindo-a, mas enfatizando o processo perceptivo e orien-
tando em relação as técnicas artísticas e a exploração dos materiais, encorajando a
imaginação e a criação pessoal. Como em qualquer oficina de arte, o aprendizado
estético e técnico  sendo evidenciado por meio da reflexão sobre o trabalho produ-
zido conduz ao reconhecimento e valorização deste, estimulando novas criações a
partir do conhecimento adquirido.

Ilustração 9

Ilustração 10

Fábio nos traz mais elementos de nossa cultura influenciada pela propaganda,
a figura de um camelo na marca de cigarros e outra figura retirada de uma revista,
mas faz adaptações que  as localizam mais próximas da sua história, a figura femi-
nina um tanto dúbia (ilustração 10) e o gorro do menino na ilustração 11 são de sua
criação e expressam sua realidade.
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São transformações possíveis em um espaço artístico que poderiam significar
que há uma consciência crítica que busca achar seu espaço sem despersonalizar-se.

Ostrower (1991) chama a atenção para a alienação de si mesmo em que vive o
homem hoje, em meio a uma sociedade racionalista e reducionista, que o bombar-
deia com múltiplas exigências e funções, impossibilitando-o de criar e realizar em
sua vida conteúdos mais humanos. Ana Beatriz Teixeira Iumatti (2001), questiona
se em uma sociedade que permite a miséria, que é uma condição de extrema vio-
lência no que se refere aos direitos humanos, não seria a atitude de suas crianças o
troco para esta condição. Iumatti destaca que vivemos em uma sociedade que ali-
menta violentamente a prática do consumo com o fetiche de seus objetos, mas se
esquece de fornecer valores que limitem seu acesso a eles, onde se poderia inferir
que a delinqüência é uma das conseqüências desta ausência de limites.

O homem de hoje perde contínua e paulatinamente o contato com os meios
para expressão de sua sensibilidade, relegando-a a segundo plano, como algo que
não possui lugar na sociedade mercantilista, onde o valor maior é o poder de consu-
mo, causando  várias distorções éticas, inclusive nas relações interpessoais.

O principal papel de todas as expressões artísticas, ao meu ver, é o de resgatar
esta sensibilidade perdida e possibilitar que exista um espaço para sua colocação
mesmo numa sociedade massificadora.

Ilustração 11

Ilustração 12
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Fábio revela na sua produção plástica a transição entre infância e adolescên-
cia, ora representando figuras associadas ao universo adolescente e respostas à
massificação publicitária, (ilustração 12), ora imagens ainda infantis, como as ilus-
trações 13, 14 e 15. É importante que se note esta oscilação no sentido de repre-
sentarem a expressão de um conflito típico entre a dependência infantil e seu
imaginário fantasioso e a preparação para a condição de adulto emancipado e
consumidor, Além disso, como adolescente, ele estaria fazendo separações e
modificações de seus valores, projetos e de sua corporalidade e sexualidade
(Zimerman et al., 1997).

Ilustração 13

Ilustração 14
A pintura torna-se um canal para a conscientização e elaboração destas trans-

formações. Sara Pain e Gladys Jarreau (1996), consideram que o trabalho de arte
estaria centrado em uma  pesquisa de si, para encontrar e elaborar um universo de
imagens significantes de seus conflitos subjetivos.

 Esse procedimento obedece à hipótese da importância, para todo sujeito, de
se dar os meios de simbolizar os termos de um conflito. Considerando-se que
os obstáculos que impedem o acesso a esses meios são inconscientemente
ligados ao próprio conflito, superá-los já é avançar no caminho da elaboração
profunda (Pain; Jarreau, 1996).

Ilustração 15
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Todo este processo possibilitou que as proteções de Fábio começassem a cair
e, assim, mostrar-se mais afetivo com a equipe, mais produtivo e a começar a falar
mais de sua vida. Segundo a psicóloga de seu abrigo, sua agressividade com os
colegas  diminuiu, tanto na escola quanto em sua moradia.

Na Oficina, aceita melhor a presença de outros adolescentes e consegue esta-
belecer uma relação de maior respeito, interessando-se pelos seus trabalhos, partici-
pando de algumas atividades conjuntas, apesar de não estabelecer vínculo mais du-
radouro com nenhum deles.

[. . . ]  a Oficina dos Adolescentes serviu para ele como um grande
despotencializador de sua revolta e agressividade, onde encontrou um local
em que as pessoas se respeitam, não usam gritos  nem punições, permitem
a livre expressão artística e de pensamento e, principalmente, o tratamento
não é só do especialista com o paciente e sim de pessoa para pessoa, de
forma humana e sensível (depoimento escrito do Coordenador da Oficina,
nov/2001).

Conclusões

Não procurei neste trabalho relatar a história da utilização da arte como instru-
mento terapêutico, o que justifica a ausência de nomes tão importantes neste senti-
do como Hans Prinzhorn, Dubuffet e Osório César, entre outros, nem entrar em
questões relativas à arte-terapia, pois sou na realidade artista e não arte-terapeuta.

Busquei, sim, enfatizar a importância da arte  não só em relação à contribuição
que ela pode dar para o tratamento da doença mental, mas ao que ela ativa de
saudável no indivíduo. Não julguei necessário aprofundar-me em análises simbóli-
cas da produção artística do adolescente em foco, tecendo aproximações entre a
arte e o desenvolvimento da saúde.

Susan Sontag (1987) resume de  forma bastante sensível o papel da arte:

A nossa é uma cultura baseada no excesso, na superprodução; a conseqüên-
cia é uma perda constante da acuidade de nossa experiência sensorial. Todas
as condições da vida moderna – sua plenitude material, sua simples aglomera-
ção – combinam-se para embotar nossas faculdades sensoriais. [...]. O que
importa agora é recuperarmos nossos sentidos. Devemos aprender a ver  mais,
ouvir mais, sentir mais.

Acredito que o desenvolvimento de programas que incluam uma prática artísti-
ca não-diretiva, onde se busque desenvolver o potencial criativo humano, poderia
inclusive prevenir o aparecimento de algumas patologias, atuando num dos níveis
mais críticos da saúde mental, a promoção e proteção da saúde.

Minha preocupação primeira foi de tornar mais conhecido o trabalho que está
sendo feito, há dois anos, com adolescentes no Hospital Psiquiátrico São Pedro,
discutindo-o e embasando-o  a partir de meus referenciais profissionais e demons-
trar a influência visível no comportamento de Fábio a partir da sua experiência na
Oficina dos Adolescentes.

Hoje, dezembro de 2001, Fábio diz não querer mais participar da Oficina do
Adolescentes, diz que “perdeu a graça”. Várias mudanças ocorreram, independen-
tes da vontade dos profissionais da Oficina, seu tempo de participação foi diminuído
para que se possa atender, com a reduzida equipe disponível, os adolescentes do
Caps Infância  e Adolescência.  A  oficina mudou-se para um espaço menor, com
melhores condições físicas, é verdade, mas não existe mais a sala do Fábio, que foi
tão importante para sua auto-afirmação.
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Houve várias falhas no atendimento deste adolescente, foi creditado à oficina
um papel além de suas funções primeiras, Fábio não recebeu atendimento
psicoterápico, nem atendimento ambulatorial suficiente. Buscou-se,  por meio da
Oficina, um espaço continente, mas não ocorrendo a  interação interdisciplinar,  não
se completaram as ações necessárias para uma melhora duradoura.

Seria ingênuo supor que a arte somente possa salvar o indivíduo, resolvendo
todos os problemas relacionados com sua patologia, mas  um tratamento  somente
psi também possui um alcance limitado. É na convergência interdisciplinar, na dis-
cussão do projeto terapêutico, no respeito às novas propostas e pensando primeira-
mente nos benefícios aos  usuários que pode se dar a mudança necessária para
uma real transformação na atenção à saúde/doença mental. Entretanto, ver  mais,
ouvir  mais e sentir  mais se aprende com a arte, abrindo novos patamares de ser e
estar mais saudável.

Ver más, oir más y sentir más...
El arte y un adolescente

Resumen: La declaración cuenta la historia de exclusión de un adolescente y el cambio de su
comportamiento, logrado por medio del arte. La  muestra de los trabajos creados por el chico en el
“Taller de los Adolescentes”, del Hospital Psiquiátrico São Pedro de la Secretaria da Saúde del Rio
Grande do Sul, revela la gradativa afirmación de su identidad, formación de vehículos, reconocimiento,
agresividad, sensibilidad y expresión visual de ideas y emociones. El  artículo no busca relatar la historia
de la utilización del arte como instrumento terapéutico, ni cuestiones relativas al arte-terapia, sino enfatizar
la importancia del arte en el tratamiento de la enfermedad mental desarrollando el potencial creativo
humano para ver más, oir más, sentir más.

Palabras-Clave:  Salud mental; Exclusión social; Hospital Psiquiátrico São Pedro – SES/RS; Arte-
terapia; Adolescentes.

To see more, to hear more and to feel more: art and an adolescent

Abstract : The report tells the history of the exclusion of an adolescent and the change in his
behavior due to the art. The sample of the works created by the boy in the “Workshop of Adolescents”,
of the Hospital Psiquiátrico São Pedro of the Secretaria de Saúde of Rio Grande do Sul, reveals the
gradual affirmation of his identity, formation of vehicles, recognition, aggressiveness, sensibility and
visual expression of ideas and emotions. The article does not try to tell the history of the use of art as a
therapeutic instrument, nor questions relative to art-therapy, but to emphasize the importance of art in
the treatment of mental disease, developing the creative potential of humans to see more, to hear more,
to feel more.

Key-words : Mental health; Social exclusion; Hospital Psiquiátrico São Pedro – SES/RS; Art-therapy;
Adolescent.
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