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TERAPIA PRIN ARTE CA METODĂ  DE RECUPERARE A ADULŢILOR  

CU DIZABILITĂŢI  INTELECTUALE 

Anca MERCEA (ILIEȘ) 

 
Scopul acestui articol  este acela de a sublinia valenţele art-terapiei, în condiţiile în care 

aceasta este utilizată drept modalitate prin care se asigură dezvoltarea abilităţilor fizice, 

cognitive şi emoţionale ale copiilor care beneficiază de serviciile Centrului de Zi „Sfânta 

Maria” din Cluj. În prima parte a articolului sunt delimitate câteva caracteristici ale art-

terapiei în calitate de modalitate de abordare didactico-tearapeutică. Sunt de asemenea, 

punctate apoi caracteristicile a unor forme specifice de art-terapie: terapie prin dans, terapie 

prin teatru şi terapie prin muzică. În ultima parte a articolului vor fi menţionate câteva 

dintre materializările practice ale tehnicilor art-terapeutice în cadrul activităţilor de 

reabilitare derulate în Centrul de Zi „Sfânta Maria”, activităţi care aduc importante beneficii 

pentru tinerii cu dizabilităţi intelectuale beneficiari ai acestui tip de servicii. 

 
art-terapie, deficienţă intelectuală, tehnici non-invazive, terapie prin teatru, terapie prin dans şi mişcare, terapie 

prin muzică. 

 

 

INTRODUCERE 
 

Prin această lucrare sunt delimitate aspectele 

centrale în raport cu problematica art-terapiei ale 

activităţilor derulate de  peste 17  ani de în 

vederea recuperǎrii şi integrǎrii sociale a tinerilor 

şi adulţilor cu dizabilităţi intelectuale, activitate 

desfăşurată în cadrul Centrului de Zi „Sf. Maria”, 

Cluj Napoca. Prin Centru de Zi „Sf. Maria” se 

oferă zilnic, de luni până vineri, între orele 7.00 – 

16.00, servicii de recuperare psihopedagogică,  de 

asistenţă socială, de terapie recuperatorie, de 

educare pentru viaţa cotidiană, de ergoterapie, de 

formare profesională adaptată  în atelierele 

lucrative şi  UP „Maria” (traforaj şi icoane pe 

lemn, croitorie, tapiserie, ţesătorie şi personalizări 

obiecte) şi integrare socio-profesională  pentru 23 

de  adulţi cu dizabilităţi intelectuale, ca 

beneficiari direcţi. 

Toate produsele realizate în atelierele de 

ergoterapie şi Unitatea Protejată „Maria” sunt 

valorificate în cadrul Expoziţiei permanente cu 

vânzare „Şi noi avem o şansă” de către 

beneficiarii Centrului supervizaţi de un lucrător 

social. 

În cadrul activitǎţilor recuperatorii şi corectiv – 

compensatorii desfǎşurate în Centru un loc extrem 

de important îl ocupǎ terapia prin arte si anume: 

desen si pictura, modelaj, terapia prin dans şi 

mişcare, terapia prin teatru şi terapia prin muzică. 

 

 

 

 

VALENŢELE EDUCATIVE ALE ART-

TERAPIEI 
 

Arta este limbajul accesibil tuturor indiferent 

de cultură, potenţial intelectual, experienţă sau 

cunoştinţe. În art-terapie se pleacă de la premisa 

că procesul creativ poate avea rol de exteriorizare 

a conflictelor, a tensiunilor interioare, facilitând 

surmontarea cu uşurinţă a experienţelor 

traumatice, adaparea la stres, exprimarea liberă a 

pacientului prin intermediul metaforelor şi 

simbolurilor. Graţie unor tehnici de pictură, 

desen, modelaj, sculptură, dans, terapie prin 

teatru etc. Fiecare persoană poate să îşi activeze 

potenţialul creativ cu scopul de a explora şi de a-

şi înţelege mai bine emoţiile şi sentimentele. Art-

terapia poate fi utilizată şi ca modalitate de 

dezvoltare personală (Preda, 2003, p.30). Prin 

artă, orice conţinut devine abordabil, iar 

conţinuturile abstracte se pot transforma cu 

uşurinţă în realităţi concrete. 

În acest articol, art terapia nu este văzută ca o 

metodă de psihoterapie sau o modalitate de 

relaxare, aceasta este o metodă activă de 

stimulare multisenzorială, folosită ca şi 

modalitate, dar şi ca mijloc, în procesul 

instructiv-educativ datorită impactului pe care îl 

are asupra: 

 dezvoltării abilităţilor de exprimare 

verbalǎ şi nonverbalǎ a dorinţelor, 

sentimentelor, trǎirilor; 

 creşterii încrederii în propria persoană şi 

asupra creşterii nivelului stimei de sine; 
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 rezolvării unor probleme şi conflicte intra 

şi inter-personale; 

 depăşirii blocajelor emoţionale; 

 îmbunătăţirii abilităţilor de autocunoaştere 

şi autoacceptare; 

 dezvoltării unor valori morale; 

 dezvoltării tuturor proceselor cognitive; 

 dezvoltării imaginaţiei şi creativitǎţii; 

 eliberării de tensiuni, stres, frustrǎri şi 

sentimente negative; 

 dezvoltării abilităţilor sociale; 

 facilitării achiziţiilor şcolare; 

 dezvoltării abilităţilor de învăţare. 

Art-terapia facilitează şi stimularea inteligenţei 

emoţionale, fundamentală pentru învăţare şi 

adaptare la mediul social şi profesional şi a 

inteligenţelor multiple propuse de Howard 

Gardner care sugerează încorporarea într-o mai 

mare măsură în curriculum-ul artei, a activităţilor 

dedicate autocunoaşterii, comunicării şi învăţării 

prin cooperare (Armstrong, 2003, p.19).  

Pentru ca metoda să fie eficientă este necesară 

identificarea şi luarea în considerare a „zonei 

proximei dezvoltări”,  termen introdus de L. S. 

Vîgotski pentru a sublinia relaţia dintre învăţare şi 

dezvoltare, termen foarte necesar educaţiei 

specializate. 

    

ART-TERAPIA VIZUAL PLASTICĂ  
 

Art-terapia vizual-plastică este o activitate care 

utilizează metode non-verbale, bazate pe creaţia 

plastică (desen, pictură, sculptură, modelaj, 

colaj), având valenţe psiho-terapeutice, 

evidenţiate prin obiectivarea activităţii 

imaginative într-un produs de nuanţă artistică, sau 

prin receptarea si trăirea semnificaţiilor unor 

asemenea produse (Preda, 2003, p.20). 

Activitatea de creaţie vizual-plastică (desen, 

modelaj etc.) are urmatoarele valori: expresivă, 

proiectivă, narativă şi asociativă. Dintre 

modalităţile de art-terapie vizual plastică 

menţionăm desenul, pictura şi modelajul. 

 

Desenul şi pictura 

 

Prin desen şi picturǎ, persoana cu dizabilitǎţi 

îşi exprimǎ sentimentele, trǎirile, nevoile, se 

exprimǎ pe sine însǎşi şi îşi descoperǎ astfel 

identitatea. Pictura, ca şi desenul, este un joc, un 

dialog între subiect şi terapeut,  este un mijloc de 

comunicare.  

 

Modelajul 

 

Este o modalitate de exprimare tactil-

kinestezicǎ în care mâinile intră în contact direct 

cu lutul, plastilina sau pasta ceramică şi, prin 

diverse acţiuni de manipulare, materialul folosit 

primeşte anumite forme. Aceastǎ formǎ de art-

terapie vizual-plasticǎ este o modalitate prin care 

cel ce modeleazǎ îşi spune povestea, atât prin 

figurinele modelate, cât şi prin expresiile verbale 

care însoţesc activitatea de modelaj. 

 

TERAPIA PRIN TEATRU 
 

Se ocupă de aplicarea tehnicilor şi proceselor 

specifice teatrului în terapia grupurilor de 

persoane cu nevoi speciale. 

Teatrul este o tehnicǎ de eliberare a 

tensiunilor, dar şi de clarificare a  stǎrii celui care 

dǎ viaţǎ unui anumit personaj. Actorul îşi joacǎ 

de fapt  propria experienţǎ, cu înţelesurile şi 

trǎirile ei. Astfel terapia prin teatru contribuie 

într-o mai mare măsură la dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare, a abilităţilor de socializare şi 

empatie, precum şi a abilităţilor de 

autocunoaştere şi autoreflecţie. 

   

TERAPIA PRIN DANS 
 

Dansul este o modalitate de exprimare a 

trǎirilor şi, deci, un mod de abordare terapeuticǎ a 

persoanelor cu dizabilitǎţi. Este o modalitate de 

comunicare cu copilul/adultul care-l face pe 

acesta sǎ se simtǎ în siguranţǎ, diminuându-i 

starea de anxietate şi nesiguranţă. Este un 

procedeu prin care îl ajutǎm sǎ-şi cunoascǎ mai 

bine corpul, sǎ îşi expunǎ sentimentele şi sǎ se 

elibereze emoţional. 

Terapia prin dans porneşte de la ideea în care 

corpul este reprezentarea sinelui, iar modul în 

care persoana îşi utilizeazǎ corpul în repaus şi 

mişcare este expresia lumii sale interioare. Prin 

mişcare venim în contact cu lumea înconjurătoare 

şi cu obiectele, şi doar prin mişcare şi noi 

contacte cu mediul, cunoştinţele despre propriul 

nostru corp vor creşte. Terapia prin dans, prin 

folosirea unei forme primare de comunicare, de 

natură non-verbală, oferă individului un mod de 

relaţionare cu mediul şi cu ceilalţi atunci când el 

este limitat de o dizabilitate. 

Un principiu de bază este sinteza aspectelor 

fizice şi relaţionale ale mişcării. Nu are 

importanţă care abilităţi fizice sunt centrale, ci 
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primordial este punerea accentului pe dezvoltarea 

abilităţilor de relaţionare, dezvoltarea abilităţilr 

sociale.   

 

TERAPIA PRIN MUZICĂ 
 

Mulţi autori s-au confruntat cu dificultăţi în a găsi 

o definiţie cât mai completă şi clară a acestei forme 

de terapie.  

Întrucât în ţara noastră meloterapia în formă 

complexă este încă puţin utilizată, s-a optat pentru 

definiţia dată de “National Association for Music 

Therapist”: Meloterapia înseamnă folosirea 

specializată a muzicii în slujba persoanelor cu nevoi 

speciale (mintale, fizice), pentru abilitare, 

reabilitare sau educaţie specială; scopul este de a 

ajuta indivizii în atingerea şi menţinerea unor 

abilităţi înalte de funcţionare (Bunt, 1994). 

Muzica este un răspuns uman bazal, 

cuprinzând toate gradele de abilitate/dizabilitate. 

Meloterapeuţii (terapeuţii muzicali) sunt capabili 

să se coboare la nivelul fiecărui client şi să-i 

permită să se dezvolte de acolo. Flexibilitatea 

muzicii o transformă într-un mediu care poate fi 

astfel adaptat încât să răspundă nevoilor fiecărui 

individ în parte. Muzica este motivantă şi 

agreabilă; muzica poate încuraja relaţionarea, 

relaxarea, învăţarea şi auto-exprimarea. 

Terapia prin muzică se adresează simultan 

multiplelor probleme de dezvoltare. Terapia prin 

muzică poate oferi oportunităţi orientate spre 

succes pentru achiziţionare şi atingerea scopurilor 

propuse. 

Structura şi input-ul senzorial dobândit prin 

muzică îi ajută să stabilească un răspuns, 

expectanţele, interacţiunile pozitive şi 

organizarea.  

Terapia prin muzică nu înseamnă educaţie 

muzicală pe parcursul căreia beneficiarii 

dobândesc deprinderi muzicale de bază, ci în 

acest tip de terapie, muzica este folosită în primul 

rând pentru a stabili un contact cu copilul, apoi ca 

mod de exprimare în care acesta să se simtă în 

siguranţă. Important este ca terapeutul muzical să 

cunoască foarte bine particularităţile  individuale 

ale fiecărei persoane cu care lucrează, să 

urmărească reacţiile acestuia la contactul cu 

fiecare instrument şi la sunetele diverselor 

instrumente pentru a putea folosi aceste 

informaţii în scopul utilizării unor strategii cât 

mai bune de lucru. Astfel, prin meloterapie se 

încearcă mai degrabă sensibilizarea fiinţei umane 

prin intermediul muzicii, în vederea facilitării 

achiziţiilor şi a progresului în planul dezvoltării 

cognitive, dar şi non-cognitive 

 

Forme de meloterapie 
              

Existǎ douǎ forme de terapie prin muzicǎ: 

- forma activǎ, denumitǎ de unii autori şi 

directǎ, constǎ în diverse activitǎţi 

muzicale desfǎşurate de beneficiarii înşişi, 

muzica instrumentalǎ sau vocalǎ; 

- forma receptivǎ sau indirectǎ, în care 

beneficiarii audiazǎ muzica; în acest caz, 

pasivitatea beneficiarilor nu este totalǎ, 

întrucât activitatea de recepţie solicitǎ prin 

ea însǎşi, un anumit grad de participare. 

   Din punctul de vedere al numǎrului de 

subiecţi implicaţi, meloterapia poate fi 

individualǎ sau de grup. 

 

PROGRAME DE TERAPIE PRIN 

MUZICĂ, TERAPIE PRIN TEATRU ŞI 

TERAPIE PRIN DANS ŞI MIŞCARE 

IMPLEMENTATE ÎN CADRUL 

CENTRULUI DE ZI „SF. MARIA”, Cluj 
 

Programele art-terapeutice derulate în cadrul 

centrului „Sfânta Maria”, Cluj sunt diverse, 

acestea extinzându-se încâ din anul 1999. Dintre 

aceste programe pot fi menţionate:  

- în 1999 – implementarea proiectului de către 

fundaţia “Music as Therapy” (Anglia) - 2 

terapeuţi muzicali, timp de 6 săptămâni au 

pregătit specialiştii Centrului. 

- din 1999 se desfăşoară  zilnic sesiuni de 

terapie prin muzică în Centrul de Zi „Sf. 

Maria” 

- în 2007 a luat fiinţă Trupa de Teatru „Maria”; 

- din 2007  în colaborare şi cu supervizarea 

organizaţiei „Terapie prin muzică“ oferim  

expertiza noastră specialiştilor din instituţii 

similare şi i-am încurajat să utilizeze această 

terapie ca metodă de recuperare; 

- din 2010 împreună cu “Music as Therapy” 

organizăm, anual, training-ul practic pentru 

programul „Învăţare la distanţă”, oferit 

specialiştilor din întreaga ţară; 

- din 2013 – oferim mentorat pentru studenţii 

înscrişi în programul „Învăţare la Distanţă”. 
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REZULTATE OBŢINUTE ÎN URMA 

UTILIZĂRII METODELOR ART-

TERAPEUTICE ÎN CADRUL 

CENTRULUI „SFÂNTA MARIA”, CLUJ 
 

În 1999, când am beneficiat de program, 

terapia prin muzică era puţin cunoscută în 

Romania şi cel mai adesea era confundată cu 

audiţia muzicală. 

Proiectul a dus la crearea unei alternative 

terapeutice şi educaţionale inovative pentru 

beneficiarii noştri, persoane cu dizabilităţi 

intelectuale şi asociate, şi totodată a dus la  

îmbunătăţirea abilităţilor de viaţă independentă  şi  

în mod implicit a gradului de integrare socială. 

Utilizarea celor trei terapii ca tehnici non-

invazive a determinat obţinerea de rezultate care 

prin metodele clasice ar fi necesitat mult mai 

multe resurse şi  timp. Art-terapia facilitează 

stimularea inteligenţei emoţionale, fundamentală 

pentru învăţare şi adaptare la mediul social şi 

profesional, fapt ce se pliază perfect pe 

obiectivele şi misiunea „Centrului de Zi”. 

Art-terapia  şi-a lăsat vizibil amprenta în toate 

ariile de dezvoltare şi în special în aria dezvoltării 

emoţionale, a imaginii de sine, a capacităţii de 

inter-relaţionare cu ceilalţi. Prin activităţile de 

interacţiune în cadrul grupului, s-au îmbunătǎţit 

relaţiile dintre tinerii beneficiari. Obiectivele 

propuse în sfera sociabilităţii au fost în general 

realizate. Atelierul de meloterapie înfiinţat a fost 

punctul de plecare pentru ateliere de terapie prin 

teatru şi terapie prin dans şi mişcare ca părţi ale 

unui atelier „umbrelă” de terapii expresive. 

Beneficiarii au ajuns la un nivel de 

performanţă remarcabil, cu apariţii în mass-

media. Amintim spectacolele anuale: „Târgul de 

Toamnă” - urmărit de peste 200 de persoane - şi 

participarea la „Festivalul Şanselor Tale” de la 

Casa de Cultură a Studenţilor Cluj (peste 500 de 

persoane), precum şi pe cele ocazionale: la 

„Teatrul Naţional” din Cluj (în luna iunie 2010 - 

peste 900 de spectatori) sau invitaţiile speciale la 

festivalul anual ”Special Kids” din Oradea etc. 

O altă performanţă datorată programului de 

meloterapie a fost formarea grupului de 

blockflöte sub conducerea voluntarei noastre Joy 

Sprigg (Scoţia), beneficiarii ajungând la 

performanţa de a cânta la acest instrument fără a 

avea cunoştinţe muzicale de specialitate. 

Un fapt important de menţionat este şi dorinţa 

tinerilor de a se exprima muzical în cadrul unei 

formaţii. Astfel, a luat fiinţǎ în urmǎ cu 14 ani 

formaţia rock V.I.P.  în care un grup de 5 tineri 

„cântǎ” la chitǎri din traforaj, la voce, la toba şi la 

clape, pe fundalul muzical al unor formaţii 

cunoscute. De asemenea, acum 9 ani a luat fiinţă 

şi formaţia disco STIL. 

Programul de art-terapie  poate  fi  considerat  

un  exemplu  de  bună  practică în domeniu, toate 

elementele proiectului putând fi reluate şi extinse 

şi în alte oraşe sau alte ţări deoarece este construit 

astfel încât să fie uşor de implementat, nu ţine 

cont de diferenţele culturale şi legislative, 

rezultatele sunt remarcabile, toate acestea  

conferindu-i viabilitate pe termen lung. 

 

CONCLUZII 

 

Art-terapia şi-a dovedit eficienţa în abordarea 

diferenţiată şi stimularea adulţilor cu dizabilităţi 

intelectuale. În urma programului art-terapeutic 

susţinut cu seriozitate şi rigurozitate în Centrul de Zi 

„Sf. Maria”, se poate spune cǎ toţi beneficiarii 

acestui program au înregistrat importante progrese în 

toate ariile de dezvoltare. 

Astfel, atunci când copiii sau adulţii au 

dificultăţi sau nevoi care le îngreunează accesul la 

mediul înconjurǎtor şi relaţiile cu acest mediu, este 

foarte important să li se acorde ajutor de 

specialitate pentru a obţine deprinderi şi abilităţi în 

acest sens, terapia prin artă este o oportunitate 

excelentă pentru a crea un mediu stimulativ, iar 

acest mediu poate fi folosit pentru a răspunde 

nevoilor individuale ale fiecărei persoane în parte. 

Prin urmare şansa individualizării abordării art-

terapeutice asigură progrese semnificative, cu 

implicaţii sociale uşor delimitante. Un element 

esenţial, care conferă şi mai multă greutate tehnicii 

art-terapeutice este acela că aceste procedee 

terapeutice sunt non-invazive şi ele pot fi folosite la 

orice categorie de vârstă şi dizabilitate. 
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