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“Eu construo um lar entre a Terra e o Espírito. Eu atuo a partir do solo criativo de minha Alma. 
Com a Luz do Arco-íris da Alma, eu vou colorindo o Mundo” 

Afirmação da essência floral Iris, por Patricia Kaminski 

 

A Acesa é uma entidade sem fins lucrativos, que cuida de pessoas com deficiência na cidade de 
Valinhos/SP, através de atendimento profissional multidisciplinar nas áreas de pedagogia, 
fonoaudiologia, equoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, música, educação 
física, artes, entre muitas outras atividades culturais e sociais. Segundo sua fundadora, Heloisa 
de Carvalho Crissiuma, seu principal objetivo é “Prestar serviço de amor incondicional e 
cidadania, por acreditar no ser humano, em suas infinitas possibilidades e na sua capacidade 
de transformar e transcender toda e qualquer condição de vida”. Heloisa era terapeuta floral e 
Reikiana, e utilizava desses recursos com os pacientes que atendia, porém voltou para o Pai 
Maior muito cedo, deixando seu legado para que outras pessoas também pudessem trilhar seu 
caminho de amor. 

Dando continuidade a esse objetivo, a terapia floral voltou a acontecer na Acesa desde 2009 
através do trabalho voluntário feito pela terapeuta floral Vania Grande em parceria com a 
Flower Essence Society e a Healingherbs através da Healing do Brasil. Nesse projeto são 
atendidos todos os 45 funcionários e terapeutas da Entidade, 75 usuários com deficiência e 
algumas famílias. Todo esse trabalho já foi descrito em artigo publicado por vários veículos, 
como o site da Flower Ecensse Society, o jornal da mesma publicado na primavera e blogs da 
Healing do Brasil e Essências Florais, de SP.  

Na certeza de mais um passo na transformação e transcendência de nossos alunos, apresento 
aqui um projeto aliando essências florais à arte terapia. Seu objetivo foi contar com o auxilio 
da arte de um modo muito simples e gracioso, adequado aos usuários - pessoas com 
deficiência física ou intelectual e autismo- para fazer florescer em cada uma das crianças seus 
conteúdos internos, como medos, alegrias e expectativas, muitas vezes não expressos pelas 
dificuldades de cada um.  

Durante 9 semanas, com a ajuda da artista plástica Vilma Piton, conduzi um grupo de crianças 
e suas professoras através da jornada curadora das flores, suas formas, cores e texturas. Nosso 
objetivo era obter expressão de suas almas através da arte, observando cores e formas, 
escolhas e posturas. Tínhamos claro que não iríamos conduzi-los através de técnicas artísticas 



apuradas e sim através da auto expressão de qualquer forma que a alma se apresentasse, 
respeitando suas limitações motoras. Conseguimos em muitos momentos captar suas livres 
expressões tanto no papel trabalhado como nos sorrisos, compenetração, opções livres de 
cores e na busca de cada um por se fazer compreender. Nosso grupo heterogêneo continha 10 
participantes com limitações intelectuais e físicas em vários graus, portadores de Síndrome de 
Down, Autismo e dificuldades de coordenação motora e locomoção.  

Optei por trabalhar com algumas essências da família das compostas, pois essa família 
botânica relacionada ao Sol trabalha virtudes como identidade, auto estima, reconhecimento e 
reestruturação do eu. Seu miolo mandálico nos remete a padrões geométricos perfeitos, que 
podem ser transpostos para nossas vidas como auxilio em encadeamento lógico (Shasta Daisy 
– FES), identidade da criança e apego (Chicory-BACH), criança interna e seus padrões (Zinnia – 
FES e), cuidados com a identidade solar e traumas paternos (Sunflower-FES), medos e 
emoções manifestos no plexo solar(Chamomille-FES), reestruturação do eu despedaçado em 
traumas (Echinacea-FES), integração da fala com pensamento e conhecimentos superiores 
(Cosmos- FES),  cuidados com o corpo físico e etérico (Arnica- FES). 

 

Levando até o grupo as essências florais através das imagens das flores (utilizando os cartões 
com foto e afirmação) e do uso das soluções estoque, cuidaríamos dos temas emocionais que 
viessem à tona através da expressão artística.  Para nossa alegria as professoras se mostraram 
muito interessadas em participar, saindo do papel de líderes e deixando também seus temas 
internos serem curados.  

Cada criança escolheria livremente sua flor preferida através dos cartões das flores e tomaria a 
essência floral durante toda a duração do projeto, adicionadas à Iris para estimular a 
criatividade e Black Eyed Susan, uma composta que muito nos ajuda a trazer à Luz nossas 
necessidades de cura e insights. Das essências oferecidas, tivemos as escolhas: 1 chamomille, 1 
calendula, 1 shasta Daisy, 1 cosmos, 2 chicorys, 2 sunflower e 4 zinnias. Apesar da escolha 
individual feita somente o aluno e a terapeuta, curiosamente algumas flores foram mais 
escolhidas, mostrando-nos que Zinnia era mais comum naquele grupo. Um de nossos alunos 
não era autorizado a tomar floral pelos seus pais, e respeitando essa decisão da família ele 
participava apenas segurando o cartão da flor e o vidro da essência floral. Mas uma descoberta 
fascinante aconteceu, pois mesmo sem tomar a essência ele várias vezes trabalhou seu tema 
aliado à flor escolhida demonstrando em sua arte a conexão de sua alma com o propósito da 
flor escolhida e o ambiente coletivo de cura estabelecido entre nós, e no final dos encontros 
estava visivelmente mudado. 



 

Na ordem: Arnica, Black Eyed Susan,  Calendula, Chamomille, Chicory, Cosmos, Equinacea, 
Madia, Shasta Daisy, Sunflower e  Zinnia para escolherem  individualmente e Iris que foi dada à 
todos. 

Nosso contato foi semanal e estabelecemos como prioridade a conexão e empatia conosco, 
sendoi maravilhoso perceber esse vinculo se formando ao longo dos encontros, ouvindo deles 
no encerramento que gostariam que os encontros continuassem depois das férias, pois 
gostavam das “aulas de artes das flores.” Isso sempre soava como música aos nossos ouvidos e 
alimento às nossas almas, terapeuta floral e artista plástica, pois tínhamos a certeza ao findar 
de cada encontro que havíamos aprendido muito mais do que nossa racionalidade conseguia 
explicar. Terminávamos sempre em estado de gratidão. A cada encontro programado 
descobríamos no seu desenrolar que algo precisaria ser mudado, e tudo se tornou muito 
dinâmico e mutável! Alguns pintaram com pincel, outros não conseguiram segurá-lo, então 
improvisamos com esponjinhas molhadas na tinta e batidas no papel. Quase todos tinham 
dificuldade em se comunicar, assim tudo tinha que se ser muito simples e intuitivo. Nós 
estávamos sempre observando seus comportamentos, sua linguagem corporal, suas falas, e 
íamos montando o mosaico individual de cura.  

Começávamos nossos encontros nos aquietando, o que demorava um pouco devido à 
inquietação natural ligada às suas patologias. Cada um segurava o cartão de sua flor individual 
para se conectar ao seu arquétipo e tomava 2 gts direto da solução estoque na boca. No 
primeiro dia expliquei em simples palavras o que faríamos e qual objetivo de nossos 
encontros, que seriam somente nos expressarmos através da arte de várias formas, utilizando 
as flores escolhidas, e que não nos preocuparíamos com técnica e sim com livre expressão. 
Trabalhamos com desenho livre, em papel sulfite e lápis de cor. Através de desenhos simples, 
muitos se expressaram desenhando as flores dos cartões que tinham nas mãos, com algumas 
expressões bem curiosas. 

 

O. por exemplo, desenhou Sunflower todo 
desabrochado para dentro, como se as 
pétalas estivessem invertidas para dentro 
do miolo. O miolo também foi feito muito 
pequeno, ao contrário do girassol normal. 
O. tem uma dificuldade motora muito 
grande nas duas mãos, mas percebe-se em 
seu desenho nitidamente uma flor. 



 

 

 

RB desenhou um jardim e acrescentou 
nuvens e raios. Ele tem esquizofrenia e 
passa por um momento pessoal muito 
intenso, com  acessos de raiva em sala de 
aula. Esses raios apareceram mais algumas 
vezes em outras expressões da arte, e já no 
final dos encontros ele sempre vem pedir o 
floral dizendo sentir alívio quando o toma. 
Curioso que alívio era uma palavra pouco 
usual para eles, e RB usou-a mais de uma 
vez para descrever como se sentia 
tomando o floral. Sua flor escolhida foi 
Calêndula. 

 

 

 

C. desenhou Chicorys com miolos imensos, 
pintando-as totalmente de azul. 
Encorajado a acrescentar algo no desenho, 
fez um sol Agrimony, sorridente, 
excessivamente feliz e duas nuvens 
imensas e carregadas, com bocas e dentes 
enormes, olhos arregalados e expressão 
severa de raiva. Seu arco Iris foi 
acrescentado no final, depois de ver o do 
amigo. Os pássaros podem expressar 
vontade de liberdade da presença 
dominante de padrão Chicory em sua 
historia pessoal. 

 

 

No segundo encontro, depois dos cartões e tomar as essências, pintamos flores pequenas de 
cerâmica e folhas, que seriam usadas no encontro de encerramento. Surpreendentemente 
eles começaram por pintar as primeiras com as cores originais de suas flores escolhidas, mas 
aos poucos a arte foi divagando e o inconsciente se expressando, com escolhas como marrom 
e preto, e cores não convencionais para as folhas. Começamos a perceber aí que a arte e as 
essências começavam a trazer à tona, do meio para o final de cada encontro, os temas 
individuais, tirando-os da simples sala de artes e levando-os através de um portal para suas 
almas, livres das amarras do corpo físico, onde seu Eu Sou estava presente e feliz, ou muitas 
vezes limpando o lixo para chegar à presença Eu Sou. 



  

 

Nota-se que R. identificou-se com o 
amarelo do miolo da camomila, ambos 
relacionam-se com o plexo solar. R. não 
fala, e está em construção de sua auto 
identidade e expressão através de um novo 
método de comunicação, desenvolvendo 
seu poder pessoal ao conseguir se 
expressar e ser compreendido. No 
desenrolar dos encontros percebemos que 
a frustração e oscilação da fase em que 
estava passando relacionava-se mais com 
Chamomille do que com Cosmos. 

 

 

    

D., autista, respondeu quando perguntado 
o que ele sentiu quando escolheu o cartão 
e tomou o floral: “que gosta de ver o 
girassol”. Ele mais gosta das pétalas, sente-
se bem, feliz. Lembra-se do pai quando vê 
o girassol. Esse momento foi de grande 
espanto e emoção, pois D. tem ecolalia, 
repete sempre ultima palavra dita por nós, 
e nesse caso fiz a pergunta varias vezes, 
invertendo a pergunta, e a resposta foi 
todas as vezes: PAI. A professora de D. que 
convive diariamente com ele comoveu-se 
às lágrimas, surpresa. 

 

No terceiro encontro, depois de tomar as essências e receber os cartões, propusemos colagem 
de pedacinhos de e.v.a.  nas flores de cada um, desenhadas de forma muito semelhante aos 
cartões. Deixamos livre a escolha das cores, com muitos pedacinhos coloridos espalhados 
sobre a mesa, e auxiliávamos somente os que muito necessitavam. Enquanto observávamos a 
evolução do trabalho anotávamos as falas, o modo de trabalho (organizado, bagunçado, 
rápido ou lento e meticuloso), e íamos traçando aos poucos seus perfis. As cores utilizadas 
também nos mostraram muito, pois alguns usavam a cor original da flor e outros se permitiam 
variar e sair das cores convencionais dos cartões.  

Usamos o quarto encontro para que terminassem a colagem no desenho a pedido deles. 
Percebemos que teríamos que ser maleáveis e criativas, postergando o que estava 
programado para um próximo encontro, pois respeitávamos a vontade deles de terminarem 
suas artes, acreditando que tudo fazia parte do processo de cura individual de cada um.  



           

O. surpreendeu-nos usando as cores do cartão na primeira colagem, porém suavizando o 
girassol para o rosa na segunda colagem, acrescentando o elemento ar - céu. Ao fazer um 
desenho livre com giz de cera as pétalas de seu girassol já estavam da forma normal, 
desabrochadas, e ele caprichou muito nesse desenho, apesar de sua dificuldade. Foi muito 
tocante para nós vermos seu girassol já aberto e colorido, e ele mostrava-se muito sorridente 
e relaxado. 

 
 
 

   
M. não quis terminar a colagem da aula 
anterior na flor, e sim fazer um desenho. 
Contou com ajuda pela dificuldade de 
coordenação motora, começando o 
desenho pela sua flor: Zinnia. Já era uma 
característica sua começar seus trabalhos 
exatamente como solicitado, e ir fluindo 
aos poucos para a terapia. Após a flor,  
pediu ajuda para desenhar a casa, no 
telhado uma pipa, e ele subindo na casa 

com uma mão bem grande para conseguir 
pegá-la. Fez colagem de Eva nesse 
desenho, e pediu para desenhar água, um 
lago bem grande de águas marrons. Seu 
segundo desenho foi dele num carro 
turbinado “olha meu carro turbinado”, e a 
direita pediu ajuda para desenhar O. 
(também cadeirante) na cadeira de rodas. 
“Eu vou desenhar uma cadeira. Como faz a 
roda? como faz o pneu? O braço da cadeira 
e o encosto? Agora falta desenhar O. na 
cadeira.” Detalhe que M. também é 
cadeirante, e desenhou a si próprio no 
carro turbinado e o amigo de classe na 
cadeira como ele o vê todo dia. Vimos a 
atuação de Zinnia em sua criança interior 
trazendo liberdade, brincadeiras de pipa e 
sua mão conseguindo pegar a pipa. 

 
 



 

RM fez sua colagem da Shasta Daisy de 
modo muito bonito. A história da escolha 
da Shasta Daisy por ele nos emocionou 
muito,pois ele fala da alma que cada um de 
nós tem, e que é branca. 

 

Assim chegamos ao nosso quinto encontro, quando trabalharíamos SOMBRA e Luz. Esse foi um 
encontro muito intenso e marcante para todos, devidamente expresso em seus trabalhos 
artísticos. Não dei floral à eles logo no inicio do encontro, e sim conduzi uma dinâmica pedindo  
que fechassem os olhos, alguns taparam os olhos com as mãos, outros até usaram o capuz de 
suas blusas. Pedi que se imaginassem dentro de em uma montanha bem grande, com muita 
terra, e prestassem atenção ao que estavam vendo e sentindo, e quais eram seus medos. Eu 
não tinha noção se eles conseguiriam imaginar tudo isso acontecendo, visualizar e nomear 
seus medos, não sabia até onde cada um poderia chegar. Logo que abriram os olhos, percebi 
que eles realmente foram bem fundo, e puderam através dos desenhos feitos em lixa preta 
com giz de cera expressar com clareza pungente seus medos e suas dores, até os que pouco 
falam, desenharam a si próprios enterrados, cheios de medos e figuras malignas: 

 

   

RM desenhou-se no escuro, disse que tinha 
medo de morcego, mas lá embaixo 
também tinha um tesouro. Sua montanha 
assemelha-se muito à uma pirâmide, e ele 
também fez a Lua, trazendo conteúdos 
nitidamente emocionais - Lua. 
 

 



  S. disse que a menina de azul é má, pois 
assusta as pessoas fazendo barulho. S. é a 
de branco, correndo de medo. As bolas 
amarelas são para protegê-la. Há muitos 
lobos assustadores nesse lugar. Esse 
desenho foi muito expressivo pelos lobos, 
mostrando seus medos inconscientes de 
forma muito realista. 

 
 

  

 
 
 
 
 C. em seus desenhos sempre faz nuvem, e 
nesse ele fez também lua. A montanha é 
azul (sua essência é chicory), e a terra 
amarela cobriu-o. Descreveu assim seus 
medos: embaixo da terra tem formigas e 
ele esta com medo. Com a terra cobrindo a 
temperatura fica cada vez mais quente e a 
rainha formiga sai.  

 

 

Enfim, a luz! 

 

Conduzi-os para fora da sala de aula, para o gramado ao sol, e dei o floral de cada um, pedindo 
mais uma vez que fechassem seus olhos para imaginarmos agora a saída daquela montanha, o 
nascimento para o sol, como se fossem plantinhas que saiam da terra e descobriam seu lugar 
ao sol. Pedi que prestassem bastante atenção ao que estavam sentindo, nascendo da 
escuridão para o sol.  



A expressão artística dessa vez foi em um disco de cerâmica previamente pintada de branco. 
Ficamos sensibilizadas ao observar tamanha beleza de seus desenhos. As essências florais e a 
dinâmica ao sol – família das compostas representam o Sol - fizeram com que eles se 
sentissem libertos, felizes, saindo daquela zona escura e dolorida para a luz e a beleza. 

 

  
 

 M. desenhou um pinheiro bem alto e 
troncudo, pois quando estava nascendo, 
sentiu que não conseguiria se fosse uma 
plantinha delicada, que precisava ser uma 
planta forte para mover toda aquela terra 
que a sufocava. Lá embaixo do desenho 
ainda estavam as chicorys azuis, sua flor 
escolhida, seu inconsciente nos lembrando 
que há conteúdo de apego a trabalhar. 

 

  
 
 

Esse é o desenho de S., a meninas dos 
lobos, dessa vez muito colorido, retratando 
um jardim, com uma flor em destaque, 
uma rosa, sol e céu bem coloridos. A rosa 
também apresenta o enraizamento. S. é 
muito fixada por rosas, em todos os nossos 
encontros ela dizia que escolheu zinnia por 
ser a mais semelhante à rosa vermelha, 
que é sua flor preferida. É bonito notar que 
os lobos deram lugar às flores, ao colorido 
que lembra o arco-íris, realmente trazendo 
à luz. 

 

No próximo encontro começamos a confecção da nossa flor da alegria. Esta seria uma 
celebração da alegria que sentimos vindo para a luz. Usamos colagem de miçangas e purpurina 
em flores de papel. Cada um usou o material e a cor que preferiu, enfeitando sua flor como 
quis, de acordo com seu estado de espírito. Depois pintamos o vaso onde essa flor da alegria 
seria plantada na argila, e esse encontro foi muito especial, pois a conexão entre todos nós 
estava tão grande que foi expressa na forma de ajuda mútua, com muitos risos e atitudes 
festivas, e foi muito intenso vê-los ajudando os amigos com maiores dificuldades motoras e 
rindo juntos. Todos eles estavam tão leves e integrados que ficou muito evidente que aquele 
momento era uma reunião de almas afins, que escolheram estar juntas com dificuldades 
físicas e intelectuais, e que naquele momento celebravam esse encontro com risos e graças. 

No próximo encontro todos já estavam risonhos desde o inicio, tomando seus florais e ouvindo 
a dinâmica dessa aula. Nós plantaríamos nossa flor na argila, enfeitando-a com folhinhas de 
papel, e elas seriam para nos o símbolo da alegria em nossas vidas. Cada um contava aos 



amigos porque tinha escolhido sua, plantando-a. Esse encontro nos levou às lágrimas - a artista 
plástica, a professora, sua auxiliar e a mim - pois alguns dos depoimentos foram tão 
contundentes que nos mostraram a grandeza da Alma humana, mesmo aprisionada em um 
corpo limitado física e intelectualmente. Fizeram-nos crer no bem e na luz que existem dentro 
de cada um, na pureza e inocência, mas na pura Verdade e Sabedoria de cada um.  

 R.M. deu seu depoimento, dizendo com toda clareza que havia escolhido sua flor, a Shasta 
Daisy, porque ela era branca, da cor de nossas almas, que todos nós temos uma alma cheia de 
amor. Nesse momento ficou muito claro que apesar de não conseguir uma frase de grande 
elaboração intelectual, ele estava se referindo a presença Eu Sou, ao que cada um é 
independente da forma física perfeita ou não. Naquele momento a sincronicidade entre a 
forma perfeita e mandálica da Shasta Daisy e a presença Eu Sou, a centelha divina em cada um 
de nós foi tão intensa que nos sentimos em outro espaço tempo, onde as diferenças deixam de 
existir e tudo simplesmente é amor. 

RO. plantou sua flor expressando alegria e interação. Seu desenvolvimento foi surpreendente 
ao longo do projeto, que também coincidiu com o progresso de sua terapia fonoaudiológica de 
comunicação alternativa. Ele era um garoto solícito mas vivia frustrado com rompantes de 
exasperação pois não conseguia interagir com os outros por não ser entendido verbalmente, e 
proavelmente por isso tenha escolhido a chamomille. Note-se que ele não é um aluno 
autorizado por seus pais a tomar essências florais. Porém notamos que ele beneficiou-se dos 
efeitos do trabalho nas aulas de arte terapia com a camomila, pois apenas segurava o seu 
frasco de floral enquanto os outros tomavam. Como terapeuta não pude deixar de notar que o 
trabalho com a foto da camomila, o desenho da flor que ele trabalhou diversas vezes com 
colagens e a interação com os amigos e conosco, além da evolução incrível na terapia de 
comunicação alternativa, fizeram com que ele começasse o projeto com rompantes 
exasperados, frustrado pela dificuldade em se comunicar, e terminasse como um garoto 
sorridente, solícito, que muitas vezes ajudou os amigos com a cola, a argila, a pintura, 
empurrando suas cadeiras de rodas e estabelecendo vínculo afetivo a ponto de se deixar 
fotografar e a seus trabalhos, coisa que segundo a professora era dificílimo de acontecer, pois 
ele sempre se esquivava. Ele foi uma de nossas grandes alegrias no projeto, mostrando que a 
energia curativa das flores ultrapassa o frasco da essência floral e se transporta para suas 
linhas, formas e cores, atuando do modo necessário a cada ser. Seu desenho expressou de 
forma magnífica essa interação, pois ele desenhou-se e aos amigos, colocando todos em seu 
desenho e pintando as meninas de cores rosa, escolhidas especialmente para cada uma. Todos 
os seus amigos foram nomeados no desenho e também ele próprio. Enquanto desenhava, sua 
expressão era radiante, e ele ia expressando em linhas recém adquiridas ele próprio e os 
amigos. Segundo a professora, ele há pouco tempo começou a desenhar-se, mais uma prova 
que a auto identidade e auto expressão estão se formando para ele. 

O. plantou sua flor de papel dizendo que escolheu-a porque gostou muito dela, pois tudo nela 
era bonito. Seu desenho expressando suas emoções com o decorrer dos nossos trabalhos foi 
de uma casa, que disse ser a casa dele, era pequena, mas cabíamos todos nós. Ele estava 
sempre sorridente e interagindo com os amigos e conosco. A professora comentou que sua 
autonomia aumentou muito, agora não fica esperando que alguém empurre sua cadeira de 
rodas, ele mesmo toma iniciativa e vai aos lugares que deseja. Para nós, esta é uma expressão 



de sua vontade trabalhada pelo Sunflower, pois antes ficava apagado, esperando para ser 
notado, ou às vezes apertava a mão das pessoas com muita força para chamar atenção. Seu 
caso foi descrito em um estudo de caso pela FES. Agora nós o vemos mais solto, alegre e 
interagindo com os amigos, apesar da grande diferença de idade entre eles. 

RS. contou-nos ao plantar sua flor que a escolheu pois ela tinha pétalas de cor vermelha 
vibrante e iluminada, e ela sentiu alegria ao vê-la (Zinnia!). Ela é professora também mas 
participou do processo de cura junto com as crianças, deixando-se conduzir através da terapia 
e da auto descoberta. Sua intenção era desenhar uma pomba que expressasse a paz que 
estava sentindo, mas ao começar a desenhar, sentiu que a borboleta expressaria melhor a 
transformação que tinha sentido, pois ela era colorida, alegre e leve, e também era uma 
lagarta antes de transformar-se. 

 

Na foto, todas as flores “plantadas” em seus vasinhos. 

 

Nosso ultimo encontro, apesar de bem frio, seria uma celebração da alegria, da amizade e 
vida!  

Todos juntos faríamos uma colagem em um painel de madeira previamente preparado com 
tinta branca, onde colaríamos as flores e folhas pintadas em um encontro anterior. Minha 
intenção era que eles fossem colando um de cada vez e oferecendo aquela flor a quem eles 
quisessem, estando presente ou não a pessoa. Assim teríamos um quadro confeccionado a 
todas as mãos e com todas as intenções de amizade, companheirismo, amor e celebração que 
esse projeto trouxe a todos nós. Os depoimentos foram tão contundentes, que a professora e 
sua assistente, e a artista plástica e eu nos revezamos muitas vezes vertendo lágrimas de 
admiração pelos nossos queridos, sentindo-nos abençoadas por estarmos em sua companhia. 

 



 

 

 “Todo encontro nós trabalhamos sempre com as flores, porque os florais ajudam a gente a 
cuidar do coraçãozinho da gente, do que nós sentimos. E a cada dia nós fomos ficando 
melhores, mais amigos, um ajudando o outro. Vamos colar as flores no quadro dedicando a 
quem nós quisermos, falando palavras boas.” Terapeuta Vania Grande 

 

 

“Essa flor que eu estou colando é para a 
alma que todos nós aqui temos, que esta 
dentro de nós aqui.” R. Síndrome de Down 

 

 

“Essa flor aqui é para todas as pessoas da Acesa. Quando cheguei aqui era uma criança, agora 
eu vou virar adulto. E quem me ensinou a enfrentar tudo são as pessoas que eu mais gosto: a 
Marlene(professora), a Bete(professora) a Elaine(professora) e a Vania(terapeuta floral). Essa 
flor vai ficar aqui gravada nessa escola para sempre.” J. Atraso Intelectual 

 

“Eu vou colar a flor da noite aqui(chicory).”C. 

 

“Essa aqui é uma flor vermelha e eu vou colar ela aqui para todo mundo.” S. Atraso intelectual 



 

“Essa flor é para a Rose(professora), que 
me fez sentir mais alegria no mundo.” 
R.esquizofrenia 

 

 

 

 

 

“Essa flor é para a Marlene e a 
Rose(professoras). Essa é para meu amigo 
C. Essa é para meu amigo R.” M.  

 

 

 

 

 

“Eu queria oferecer essa flor a para todos 
desse grupo, e deixar registrado que eu 
acho que essas aulas mágicas e não 
deveriam acabar nunca. O amor entre o 
grupo é enorme. E essa flor mais fofinha 
vai para as duas pessoas maravilhosas: 
Vania(terapeuta) e Vilma(artista 
plástica)”Marlene professora. 

 

 

 

 

 

“Essa flor é para minha família. Essa é para 
nós todos, essa equipe maravilhosa, sem 
palavras. E essa flor vai para uma idéia de 
continuação desse trabalho, que não pare 
por aqui. ele traz sentimentos que a gente 
nem sabia onde estavam guardados.” Rose 
professora. 



“Essas flores vão para todos vocês, agradecendo por me receberem aqui e deixarem que eu 
aprendesse tanto sobre arte com vocês. A alegria e o amor de vocês são lindos, e a cada 
encontro eu saí daqui mais feliz e empolgada. Obrigada!” Vilma artista plástica 

“Esse passarinho vou colar como a concretização desse projeto, agradecendo a 
Vilma(artista),que me ajudou de muitos modos. É o símbolo do meu amor por todos vocês, 
pelas flores, pela Acesa. Que vocês possam se lembrar dos florais sempre quando precisarem, 
e ele possa fazer parte da vida de vocês.” Vania terapeuta floral 

 

   

  

Professora Marlene 

 

Professora Rose 

 

 

 

Vilma Piton (artista plástica) e  

Vania Grande (terapeuta floral 

Com a mandala de flores resultado final do  

projeto de Arte Terapia com Florais. 

Conclusão 

A arte é uma ferramenta poderosíssima de expressão e transformação do ser humano. Aliada 
ao trabalho com essências florais, ela tem o poder de trazer à tona o verdadeiro Eu, a centelha 
divina presente em todos nós, independentemente de estarmos encerrados em corpos 
perfeitos ou não, típicos ou não, rotulados pela sociedade ou não. Achar que seres humanos 
com deficiência não sentem, não produzem, não são conscientes é um equivoco. Todos nós 



somos essencialmente humanos e bons. A arte transcende toda e qualquer limitação, e junto 
com a energia das essências florais faz com que brote em cada um o que ele tem de melhor, 
mais sagrado e mais divino. Faz brotar amor, alegria, completude. Amizade, riso, espírito de 
grupo. Arte e florais tornam-nos humanos melhores. 

A arte e as essências florais podem ser uma ponte entre o que há de melhor em nós e a 
concretização disso nessa sociedade atual tão conturbada. Trazer o bom e o belo de cada um 
para que a convivência possa ser mais amorosa e pacifica. Pessoas com deficiência quase 
sempre estão à margem dessa sociedade, muitas vezes sofrendo pelas atitudes e preconceitos 
das pessoas ditas típicas ou saudáveis. A mudança vibracional proporcionada por ambas pode 
fazer esse mundo melhor através de pequenos projetos como esse. Cada ser que desabrocha 
para a luz não volta mais para a escuridão, porque já encontrou o caminho para sair dela.  

 

Vânia Grande 

Terapeuta floral/Brasil 

 

 


