
 

 

 

 

 

WORKSHOP DE RABISCOS TERAPÊUTICOS 

 

Coordenador: João Peneda 

Formadora: Luci Vilanova 

 

RABISCOS TERAPÊUTICOS é um termo criado pela ilustradora, arte-terapeuta 

e artista plástica Luci Vilanova para descrever os doodles que são utilizados 

num processo de autoconhecimento.  

DOODLE - é uma palavra inglesa para referir um tipo de esboço ou desenho 

realizado quando uma pessoa está distraída ou ocupada. A palavra 

correspondente na língua portuguesa é “rabisco”. São desenhos simples que 

podem ser tanto figurativos quanto abstratos. Por exemplo, era muito comum 



fazer doodles enquanto estávamos em uma longa conversa telefônica, hoje em 

dia os rabiscos aparecem mais em exames e mesas de reuniões. 

Ao produzir doodles apreende-se 29% a mais das informações verbais. Sendo 

assim, é um ótimo método para estimular a concentração através da escuta, e 

também, utilizado por muitos artistas como um berçário de ideias para seus 

projetos artísticos, pois favorece e aciona a criatividade. 

Com o aumento da concentração e a ativação do fluxo criativo, as pessoas 

tendem a produzir melhor e adquirir resultados mais satisfatórios dentro das 

metas que pretendem alcançar ao executarem suas funções diárias. 

Neste Workshop, pretende-se conscientizar os estudantes de Belas Artes 

acerca dessa importante prática que tantas pessoas costumam realizar 

naturalmente, mas não se dá a mínima importância. Por meio da criação de 

doodles, os participantes serão direcionados a desenvolverem uma 

amplificação para demonstrar como estes “rabiscos” podem contribuir para o 

processo de autopconhecimento e proporcionar um bem estar. 

Será apresentado material expositivo e teórico, além de exercícios práticos, 

como: 

 PRÁTICA PARA EXECUTAR E CONHECER O TRAÇADO PESSOAL 

 PRODUÇÃO DE DOODLES 

 A ESCOLHA DO DOODLE 

 INSERINDO COR NO DOODLE ESCOLHIDO 

 PARTILHANDO OS RABISCOS TERAPÊUTICOS 
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