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Art-terapia este o disciplină terapeutică relativ nouă, apărută la mijlocul secolului al XX-lea, 

provenită dintr-un concept mai vechi („tratamentul moral” al pacienților psihiatrici – sec. al XVIII-lea) și 

consolidată ca profesie, integrând aspecte din domneniul esteticii, educației prin arte, psihiatriei, 

psihanalizei, reabilitării și educației timpurii. Termenul de „art-terapie” a fost introdus în literatura de 

specialitate în anul 1942, de către artistul britanic Arthur Hill, care se recupera după o boală grea 

(tuberculoză) într-un sanatoriu și a descoperit efectele benefice ale desenului și picturii asupra procesului de 

convalescență. 

 Există o serie de definiții ale conceptului de art-terapie, uneori cu nuanțe contradictorii, dat fiind 

faptul că acest fenomen este studiat intens în ultimii 20 de ani. Dintre acestea, am ales-o pe cea dată de 

AATA (American Art-Therapy Association), conform căreia „Art–terapia este o profesie din domeniul 

sănătății mentale, care utilizează procesele creative din artă pentru a întări și a crește starea de bine  

la nivel fizic, mental și emoțional.” 

 Cu alte cuvinte, art–terapia reprezintă utilizarea mijloacelor artistice pentru exprimarea sinelui și 

reflecția acestuia, în prezența unui art–terapeut specializat. Art-terapeuții sunt profesioniști cu studii 

universitare atât în domeniul terapiei, cât și în cel artistic și sunt specializați în psihologie și dezvoltare 

personală. Aceștia  lucrează cu simboluri nonverbale și metafore, cu concepte care de regulă sunt dificil de 

exprimat în cuvinte, dar pot fi  reliefate în timpul procesului de creație. Un aspect important este faptul că 

arta și art-terapia sunt două noțiuni diferite, prima punând accentul pe produs – pe opera artistică, iar cea din 

urmă pe procesul creației și pe beneficiile acestuia pentru dezvăluirea, vindecarea și dezvoltarea sinelui. 

 În principiu, oricine poate fi beneficiar al art-terapiei. Art-terapeuții lucrează cu copii cu traume, cu 

familii, cu grupuri de adolescenți care prezintă probleme comune, cu adulți care sunt supuși unui distres 

important la locul de muncă, cu copii cu dizabilități, sau cu persoane care suferă de anumite condiții 

medicale grave. 

 Dar poate profesorul să aducă o parte din beneficiile art-terapiei în sala de clasă? Deși nu este 

similară cu o sesiune de art-terapie, o activitate de dezvoltare personală, în care copiii sunt liberi să-și 

exprime sinele prin intermediul unei forme de artă, poate fi oricând derulată în sala de clasă. Pornind de la 

libertatea totală de exprimare, profesorul poate concepe activități prin care copiii să se manifeste conform 

propriilor trăiri, să se lase purtați de procesul creației care este indisolubil legat de resorturile adânci ale 

ființei. 

 În continuare, vom enumera câteva modalități prin care aspecte din art-terapie pot fi puse în practică 

în școli: 

 Desenul – reprezintă un mod de a descrie lucuri dincolo de cuvinte; aduce în lumină, prin formă și 

culoare, lumea interioară a copilului; culorile alese, liniile, apăsarea, poziționarea obiectelor în 

pagină, formele alese, toate reprezintă expresii ale universului personal al copilului; 

 Colajul – implică dexteritatea, creativitatea, orientarea spațială, precum și comunicarea cu partenerii 

de echipă; 

 Modelajul – are multiple valențe terapeutice; plastilina sau lutul oferă o punte între simțuri și emoții; 

culorile folosite, forța apăsării, obiectele modelate, precum și așezarea lor într-o scenă mai complexă, 

oferă indicii importante despre cine este copilul, despre năzuințele sale, dar și despre problemele cu 

care se confruntă; 

 Muzica – a fost dintotdeauna atât o formă de artă, cât și un instrument terapeutic; prin ascultare, 

interpretare, creație, copiii asociază melodiile cu anumite stări sufletești și pot reda prin compoziții 

proprii trări pe care altfel nu le-ar putea exprima; 



 Dansul și mișcarea creativă – joacă un rol important în cunoașterea și recâștigarea propriului corp, în 

modelarea sa, în sincronizarea cu ceilalți prin accelerări și încetiniri de ritm, în cultivarea 

interacțiunilor active, dar în același timp blânde; 

 Teatrul – eliberează tensiunile interioare, oferă șansa copilului de a-și pune în scenă propria 

existență, de a construi, prin intermediul personajelor, relația cu lumea înconjurătoare; 

 Jocul – este privit ca un instrument privilegiat de studiu al dezvoltării cognitive și emoționale; are 

multiple valențe terapeutice, reconsituind realitatea; 

 Basmul terapeutic – este reprezentarea vieții în forme fantastice; acesta oferă copilului posibilitatea 

să depășească obstacolele reale și imaginare, să se pună în slujba binelui personal și al celorlalți; 

basmul este un loc sigur pentru copil, un loc în care binele învinge întotdeauna răul, iar ordinea lumii 

este restabilită. 

Prin intermediul art-terapiei, pot fi ameliorate mai multe aspecte cu care se confruntă copiii: 

timiditatea, labilitatea emoțională, problemele de integrare, inatenția, hiperactivitatea-impulsivitatea, o 

stimă de sine scăzută, negativismul, tulburările de limbaj, randamentul școlar scăzut, dizabilitățile, 

simptomele asociate cu depresia și anxietatea, problemele legate de conduită. De asemenea, art-terapia 

poate fi privită ca un instrument al dezvoltării personale, al cultivării unei relaționări sănătoase cu lumea 

înconjurătoare în general. 

În concluzie, putem spune că art-terapia este un domeniu în plină dezvoltare, cu o acceptare largă, 

fiind potrivită practic pentru orice persoană, indiferent de vârstă, sex, rasă sau religie. Beneficiarii art-

terapiei nu trebuie să fie talentați în domeniile artei. Trebuie doar să aibă curaj să își dezvăluie sinele 

prin artă, chiar dacă, la început, acest lucru poate fi dificil, deoarece comunicarea umană se realizează cu 

precădere prin intermediul cuvintelor.  

Putem considera că art-terapia are foța de a sprijini ego-ul, de a stimula dezvoltarea, de a facilita 

maturizarea psihică, de a contribui la dezvoltarea organizării psihice, astfel încât copilul sau adultul să 

poată funcționa în condiții de stres fără a-și deteriora echilibrul interior. 

 


