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1 INTRODUÇÃO 

João dos Santos foi um médico psiquiatra, psicanalista, educador e um dos mais 

importantes difusores da Saúde Mental Infantil no século XX, em Portugal. Estiveram 

sob sua direção, a Liga Portuguesa de Deficientes Motores, Associação de Educação pela 

Arte, Liga Portuguesa de Higiene Mental, Fundação do Centro Hellen Keller, além de 

outros centros de referência. Seu trabalho divergia das práticas psiquiátricas tidas como 

tradicionais, pois sua intenção era estabelecer o equilíbrio perdido das crianças e 

adolescentes; nas palavras de Maria Eugênia Carvalho e Branco (2013), João dos Santos 

lutava pela alegria e bem-estar da criança.  

Sendo assim, o psiquiatra infantil constatava que quando não há interação entre 

corpo e mente, os distúrbios se agravam. Portanto, o analista levou a arte para as crianças 

em tratamento, como forma de comunicação afetiva, linguagem que deu voz e 

expressividade às crianças.  

É importante ressaltar que a teoria santiana chegou ao Brasil por meio das 

pesquisas de pós-doutorado da professora Patrícia Holanda, tendo continuidade através 

da oferta de um curso de extensão, na modalidade a distância, ofertado pela plataforma 

on-line, Moodle Multimeios, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, sob o 

título Introdução ao Pensamento de João dos Santos: Estudos sobre a Pedagogia 

Terapêutica 3. O curso teve duração de quatro meses – agosto a dezembro de 2016 –, com 

um total de 300 vagas, reunindo em seu corpo discente alunos de várias regiões do Brasil 

e Portugal. 

                                                           
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará-
PPGE/UFC. 
2 Psicóloga e Professora Associada da Universidade Federal do Ceará; Coordenadora da Linha de Pesquisa 
História e Educação Comparada do Programa de Pós-Graduação em Educação- PPGE\UFC. 
3 http://www.ufc.br/noticias/noticias-de-2016/8560-abertas-inscricoes-para-curso-sobre-a-pedagogia-
terapeutica-de-joao-dos-santos 
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Contudo, esse texto trata da necessidade da arte como algo essencial ao equilíbrio 

da saúde mental infantil, sendo os estudos de João dos Santos o ponto de partida para o 

diálogo.  Desse modo, há um variado campo conceitual que se utiliza da palavra “modos 

de subjetivação” para pensar como os seres humanos tornaram-se sujeitos (FOUCAULT, 

IN: RABINOW E DREYFUS, 1995). Esses processos de subjetivação produzem formas 

de existir; são aproximações etimológicas do termo grego “cuidado de si”. Em vista disso, 

quando pensamos o desenvolvimento da criança a partir da arte, logo estamos nos 

apropriando do cuidar de si, principalmente, no que diz respeito à saúde mental infantil. 

Sabe-se que existe a necessidade de teorias e propostas que incluam a arte no 

processo de subjetivação da criança, bem como práticas que auxiliem na superação de 

dificuldades ligadas ao impedimento da manutenção da saúde mental, práticas essas que 

devem utilizar-se da experiência estética como processo criativo. As leituras iniciais, por 

nós realizadas, mostram que o psicanalista e educador, João dos Santos, no seu trabalho 

com as crianças, em colaboração com a artista plástica Cecília Menano, vivenciavam a 

arte como um espaço de liberdade para a criança.  

 

2 OBJETIVOS 

Pretendemos neste texto, a partir da teoria santiana e de outros teóricos, 

demonstrar o quanto a arte é importante para o desenvolvimento da criatividade e 

constituição da saúde mental – não só da criança, como também do adulto –, pois ela 

alimenta o inconsciente, colore o imaginário, recria o passado, apresenta a realidade do 

presente e dota de esperanças as expectativas para o futuro.  

Notadamente, o fazer artístico, enquanto expressão do mundo sensível e 

inteligível, exerce íntima relação com a Filosofia e Psicanálise, pois estes campos do 

conhecimento estudam os fenômenos ligados à psiquê. Para Jacques Lacan (1959), em  A 

ética da Psicanálise, a obra de arte é a elevação do objeto à qualidade de coisa. Em 

síntese, a obra de arte é o resultado do ato da criação. 

 

3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado estudo bibliográfico, cujo 

intuito é levantar questionamentos e intensificar o debate em torno de determinado 

assunto, (BERVIAN; CERVO; SILVA, 2002). Por conseguinte, nossa investigação nesse 

campo de conhecimento partiu prioritariamente dos escritos deixados pelo psicanalista 
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João dos Santos, além da literatura consultada referente a outros autores, que discutem 

questões que envolvem o ser humano em suas múltiplas representações sociais, 

emocionais e subjetivas.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O conflito psíquico é a base de estudo da Psicanálise, portanto, o fazer artístico 

auxilia na externalização dos problemas mais íntimos. Contudo, tendo essa premissa 

como instrumento de percepção dos conflitos que afligem às crianças, João dos Santos 

encontra no processo de criatividade presente na arte, a base afetiva para o equilíbrio da 

vida psíquica infantil. 

Sendo assim, o citado médico e educador emprega o termo atividades livres no 

lugar de educação pela arte. A respeito da subjetividade (presente nas atividades 

artísticas) da criança, João dos Santos (1991, p. 148) descreve sobre a intencionalidade 

da educação através da arte, 

 
[...] a educação através da arte não deve ser realizada com a intenção de se 
produzirem obras de arte, de se criarem pequenos gênios, de se impor uma 
competição, no plano quase profissional, o que, não tenhamos dúvidas, seria 
nefasto para um programa de desenvolvimento total da criança. É difícil limitar 
aquilo que é expressão livre da criança daquilo que é arte. Muitas crianças 
começam  cedo a manifestar aptidões artísticas e por essa razão não é fácil 
apontar onde acaba a criança e onde começa o adulto artista[...]. (Grifo 
nosso).  

 
             Nesse contexto, a educação pela arte, que o psicanalista ressalta, é aquela de 

cunho contestador, no qual a criança exprime e extrapola as (im) posições disciplinadoras 

preestabelecidas pelos modelos escolares existentes. Por isso a expressão artística da 

criança é acompanhada de uma liberdade subjetiva, em que o irreal prevalece. 

Em Ensaios sobre a Educação – I A Criança quem é?, João dos Santos (1991) reitera 

suas acepções acerca da espontaneidade da criança ser proporcionada pelo fazer artístico. 

Então, surge a ideia da necessidade da arte como modo de extrapolar os impulsos 

presentes no inconsciente. Contudo, temos a expressão artística como meio pelo qual se 

pode conhecer as dores e alegrias do outro, bem como seus desejos mais secretos. 

 Sabiamente, o analista infantil percebeu que muitos fatores que conduzem a 

criança ao caminho da felicidade encontram-se na capacidade de expressão “que é dada 

pelos instrumentos físicos e intelectuais” (SANTOS, 1991, p.47), portanto, a criança tem 

variadas maneiras de descrever a si mesma. No entanto, temos a livre expressão 
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propiciada pela arte como uma das principais formas de comunicação e externalização de 

(des) afetos, tendo em vista que muitas crianças descrevem seus sentimentos, sofrimento 

psíquico, violência sofrida, dentre outros problemas, por meio do desenho.   Sendo assim, 

não se deve excluir a arte do cotidiano das pessoas, pois ela é também comunicação entre 

o eu e o mundo exterior. 

 No livro intitulado A Higiene Mental na Escola, André Berge e João dos Santos 

nos levam à reflexão acerca da possibilidade de a criança adquirir seus primeiros 

conhecimentos acerca do espaço circundante por via da experimentação do mundo 

através dos sentidos. Em síntese, o conhecimento sensível antecede o cognitivo. Essa 

constatação apresenta-se nas seguintes palavras: “A criança é sensível, sobretudo, a uma 

evidência sensorial e só por volta dos sete anos passa a ser capaz duma evidência 

racional.” (BERGE e SANTOS, 1990, p. 74). 

 Por muito tempo, a ciência tem evitado discutir a indissociabilidade entre 

conhecimento sensível e racional. Em termos gerais, o conhecimento do mundo sensível 

não era tido como saber voltado ao intelecto. Porém, a filosofia tem provado o contrário, 

através de (KANT, 2008, p. 36), quando diz que “nada existe no intelecto sem que antes 

tenha passado pelos sentidos”, ou seja, as experiências sensíveis, construídas nas relações 

sociais e afetivas, nos conduzem ao autoconhecimento e, por vezes, também a frustrações. 

Por isso, surge a necessidade de se discutir os problemas que afetam à mente humana, 

bem como criar meios pelos quais seja possível curar ou evitar o adoecimento psíquico. 

 Sigmund Freud (1910, p. 64) disserta suas acepções sobre o prazer artístico, 

pertencente às sensações do inconsciente: “A natureza deu ao artista a capacidade de 

exprimir seus impulsos mais secretos, desconhecidos até por ele próprio, por meio do 

trabalho que cria [...]”. Eis que o autor imprime na arte as sensações não pertencentes à 

razão, como também o conhecimento do sensível subjetivado na essência humana. 

 

5 CONCLUSÕES 

O tema apresentado está intimamente ligado à atual conjuntura social, afetiva, 

com a qual temos que lidar diariamente, pois nesta atualidade virtualizada e efêmera, cada 

vez mais a população procura terapias, dentre outras alternativas, para tratar transtornos 

psíquicos e emocionais. Logo, a busca em compreender o humano, e suas múltiplas 

dimensões, não é atributo apenas da Psicologia, Psicanálise ou da Filosofia, é também 

preocupação das instituições escolares, principalmente aquelas que recebem crianças.  
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Por conseguinte, encontramos na Pedagogia Terapêutica de João dos Santos, um 

auxílio a mais à compreensão do universo infantil, pois o psiquiatra e educador percebeu 

a arte como uma porta de entrada para conhecer a subjetividade presente na criança. Em 

seus escritos, bem como nos relatos de atendimentos a pacientes infantis, ele destaca o 

quanto a arte aguça a criatividade. Para João dos Santos, é através da arte que a criança 

exerce sua livre expressão, deixa fluir seus anseios e percepções acerca do mundo 

circundante.  

A necessidade de autoconhecimento é inerente ao homem. Além de ser um 

fenômeno atemporal, remota aos antigos sábios gregos: “Conhece-te a ti mesmo” 

(aforismo grego). Todavia, a experiência estética proporcionada pela arte nos ajuda na 

compreensão do nosso “eu”, do que chamamos de “nós” e do mundo. Quando a arte é 

utilizada como via pela qual se pode chegar ao conhecimento do mundo sensível, logo 

estamos construindo caminhos que levam à liberdade em nós mesmos. Esta liberdade 

artística constitui-se no deixar sentir, fluir. Sejam doentes ou sadios, todos constroem 

cotidianamente sua subjetividade.  
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