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RESUMO 

 

 

Este estudo pretende apresentar algumas reflexões sobre os benefícios de 

desenvolver processos arteterapêuticos no espaço escolar utilizando narrativas, 

contos e lendas como facilitadores do processo. Para auxiliar alunos e professores 

para lidar com questões que afetam no bom rendimento escolar seja aspectos 

cognitivos ou emocionais. A pesquisa foi desenvolvida através de referencial teórico 

cognitivos e de autores que discutem arte, arteterapia, pedagogia, psicologia e 

psicopedagogia e ilustrado por alguns relatos referentes ao estágio num CIEP do 

Rio de Janeiro. Essa abordagem espera propiciar uma reflexão nos docentes sobre 

processos prazerosos que podem facilitar aprendizagem, relacionamento, uma 

experiência viva de criação, fortalecimento da autoestima, escutar, ser escutado e 

escolher tornando o aprendizado mais lúdico, criativo e prazeroso. 

 

 

Palavras chaves: narrativas - arteterapia - escola – crianças - família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study aims at presenting some reflections about the benefits of developing art 

therapeutic processes in schools using narratives, tales and myths as facilitators of 

the process. To assist students and teachers to deal with issues that affect the 

school's performance, cognition or emotional. The research was developed through 

theoretical references and authors discussing art, art therapy, pedagogy, psychology 

and educational psychology and illustrated by an internship at a CIEP of Rio de 

Janeiro. This approach's intent is to get a reflection of teachers about pleasurable 

processes that can facilitate learning and relationships  through a living experience of 

creation in search of strengthening self-esteem, to listen and be heard, the choice to 

make the most playful, creative and enjoyable learning. 

 

 

Key words: narratives - art therapy - school - child family. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Arte na minha vida, desde cedo significou algo libertador. Quando eu tinha 

oito anos minha família mudou-se para São Paulo. Eu que era uma criança muito 

tímida e estava sofrendo muito para me adaptar a uma cidade diferente e sem mar. 

Eu sentia muito falta da praia, da antiga escola, e o meu jeito carioca de falar gerava 

muita implicância de todos na nova escola. Diante da minha enorme dificuldade em 

fazer novas amizades, eu fiquei introspectiva. 

No ano seguinte, minha mãe teve uma brilhante ideia que foi determinante na 

minha vida. Ela descobriu que perto de nossa casa havia uma escola de arte, 

Fundação Armando Álvares Penteado. Ela me matriculou na FAAP (na época era 

somente uma escola de arte) onde passei a ter aulas de artes visuais e teatro, três 

vezes por semana. Isso fez toda diferença do mundo. Desabrochei, me encontrei, 

socializei e me transformei. A partir de então eu soube que a minha vida estaria para 

sempre ligada às Artes. Foram três anos, e apesar de ser muito jovem, foram 

decisivos na minha formação. Aprendi sobre os artistas famosos, diferentes formas 

de pintar, xilogravura e escultura nas aulas de arte. Mas o mais transformador foram 

as aulas de teatro com o professor Naum Alves de Souza, suas aulas de teatro eram 

muito criativas. Naum fazia tudo parecer muito simples. Ele não trazia um texto 

pronto para decorar, mas lia clássicos gregos, Sheakespeare, lendas de povos 

antigos e contos populares e nos estimulava a recriar o texto e todas as etapas que 

envolvem um espetáculo. Criamos gigantes e duendes de papietagem, pintamos 

cenários e fizemos nosso figurino (costurando com grampeador), fizemos a 

iluminação e a sonoplastia dos espetáculos. Desta forma aprendi a trabalhar com 

várias modalidades de Arte de forma integrada. 

Essa rica experiência me transformou profundamente. Reescrevi minha 

história... De tímida me vi autora, atriz, artista. Anos se passaram, voltamos para o 

Rio e chegou o vestibular quando fiquei entre a arte e a psicologia, mas a arte 

venceu. Formei-me em licenciatura em artes visuais. 

Já quase 30 anos se passaram e sempre observei o potencial terapêutico da 

arte. Fosse por observar o desenvolvimento dos alunos, a possibilidade de 
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expressividade e/ou pela possibilidade de afirmar autoria e identidade dos 

estudantes através da arte. 

Atualmente observando as grandes mudanças da sociedade, seja pelo 

constante apelo das mídias ao consumo desenfreado, impondo desejos 

subliminares, e focando principalmente o público jovem e infantil, ou pelas 

mudanças de paradigmas em todas as estruturas e instituições. Em particular a 

família onde os pais são cada vez mais solicitados a permanecer por longos 

períodos nos trabalhos, múltiplos casamentos, regras e rotinas familiares que antes 

tinham uma identidade em comum, mas hoje não é assim que isso acontece. 

Desta forma, tem transbordado para as escolas o papel de dar suporte ético, 

psicológico e afetivo, funções anteriormente pertinentes apenas às famílias. As 

crianças e jovens do século XXI vivem uma vida com excesso de atividades, muita 

informação e numa sociedade agressiva e violenta. Com tudo isso vem 

apresentando com maior frequência algumas mudanças no comportamento como 

dificuldade em se concentrar, hiperatividade, desinteresse por tudo (tédio), mau 

relacionamento com colegas e professores. Esses comportamentos são 

considerados inadequados e muitas vezes são agregados de ‘fracasso escolar’ e 

para resolver esse problema cada vez mais a indicação de tratamento 

medicamentoso tem sido muito frequente entre as crianças. Estes jovens e crianças 

sofrem com um efeito colateral devastador de baixa estima, perdem a confiança em 

superar suas dificuldades. Com certeza tais remédios são importantes para alguns 

casos, mas é fundamental apurar o olhar para o entorno familiar, escolar, social 

antes de banalizar o uso de medicamentos, como se houvesse uma epidemia nos 

estudantes. Diante de tantas mudanças a escola é a instituição que mais resiste às 

transformações e continua a funcionar com a mesma estrutura dos séculos XIX e 

XX. É principalmente pelo que acontece na escola que os alunos são levados a 

tratamento, mas de que forma as escolas promovem possibilidades para que os 

estudantes possam ‘aprender a se expressar, a se relacionar adequadamente’ na 

escola? Regras, punições e indicações para tratamentos de acordo com as 

especificidades são válidas mas não têm sido suficientes.  

Muito incomodada com essa situação, foi crescendo em mim um desejo de 

trabalhar, nas escolas, com esses jovens e crianças através da arteterapia.  

Mais especificamente com crianças apresentando dificuldades de aprendizagem, 

questões comportamentais e relacionais. Acredito que a Arteterapia pode ser uma 
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ótima possibilidade de lidar com tais questões de forma lúdica e criativa e reflexiva. 

De forma que esses estudantes possam não apenas refletir, mas criar possibilidades 

mais saudáveis de ser e se relacionar com o mundo.  

Para ilustrar a monografia escolhi o artista Norman Rockwell, famoso 

ilustrador da revista Saturday Evening Post onde retrata uma época da vida 

americana conhecida como América Way of Life do século passado, nos anos 40. 

Ele retrata um jeito idealizado de sociedade e famílias. Faço um paralelo que 

procura evidenciar o contraste com a forma e, que as escolas se relacionam hoje em 

dia, com alunos e famílias, com a mesma estrutura do século passado adotado pela 

maioria das escolas e alguns aspectos da realidade que encontramos hoje. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na atual sociedade, onde quase tudo ou é proibido ou é obrigatório e as 

escolas repetem esse padrão, quase não se oferece oportunidade para que o aluno 

escolha e assim desenvolva o bom senso. A educação acadêmica padronizada e 

obrigatória surgiu a partir do século XIX e foi um grande avanço cultural para 

humanidade. E até hoje favorece maior parte das pessoas que se adaptam a esse 

formato de ensino. As pessoas são agrupadas por idades e submetidas a testes e 

avaliações padronizados. Porém um grande número de crianças que aprendem de 

forma e ritmo diferente, apresentam dificuldade em se adaptar a turma, ao espaço 

escolar e acabam não tendo um bom desempenho, apresentam dificuldades em 

socializar, desenvolvem baixa autoestima, autoconceito e autoavaliação 

inadequados e que muitas vezes fazem surgir atitudes impróprias.  

Surge a necessidade de encontrar outras formas para estimular boa parte 

desses alunos que não superam os maus resultados, e que não são 

necessariamente por dificuldade cognitiva, mas por que estão emocional e 

psicologicamente comprometidos. É importante ressaltar que muitos problemas que 

se expressam como atitudes inadequadas podem ser resultados da forma como as 

interações sociais, familiares e/ou escolas foram feitas. A parceria com as famílias é 

fundamental. Mas o que é pertinente ao espaço escolar que poderia ser visto sob 

um novo olhar para contribuir para inclusão desses alunos? É preciso ter um olhar 

cuidadoso para que não se caracterize apenas como um ‘fracasso’, mas que se 

observe como o entorno não colabora para que aconteça um melhor rendimento. 

Considerando que o espaço escolar não é apenas um lugar de aquisição de 

conhecimento, mas também a escola é aonde se aprende a se relacionar com o 

outro. Da relação professor aluno até as relações entre os alunos, inspetores e 

demais funcionários. A Arteterapia pode se configurar como uma interessante 

ferramenta para criar um espaço de reflexão, escuta, criação, valorização do 

indivíduo, que pode auxiliar a escola cumprir o seu principal desafio que é educar de 

forma inclusiva, humanizada.  
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CAPÍTULO I 

 

O QUE É ARTETERAPIA? 

 

 

Arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente 
de cada um. É a liberdade de expressão, é sensibilidade, criatividade, é 
vida.  

Jung. 
 
 

Imagem 1 - Arteterapia 

 

   Disponível em: http://www.pinterest.com/pin/569846159071677518/ 

 

1.1 O USO DA ARTE COMO TERAPIA 

 

A Arte é reconhecida por revelar a alma humana desde os tempos mais 

remotos. Ela expressa símbolos e significados que brotam do inconsciente individual 

e coletivo. A arte pode ser definida de diversas formas. Em Arteterapia será 

http://tumblr.chapelic.com/
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abordado o aspecto expressivo, comunicativo, singular e livre de julgamento 

estético. A estética e a técnica não se sobrepõem a experiência e a vivência criativa. 

“Ela funciona como um canal para que possa surgir o Ser Criativo mais fluido na 

expressão da subjetividade.” (DINIZ, 2009, p. 9). 

A produção criativa no processo arteterapêutico revela símbolos que 

emergem do inconsciente e posteriormente surgirão novos sentidos, significados e 

insight. A arteterapia é um processo terapêutico que busca auxiliar ao indivíduo no 

encontro consigo mesmo. “Carl Gustavo Jung denominou de Processo de 

Individuação essa busca de si mesmo (self) cuja meta e o desenvolvimento da 

personalidade individual, singular e indivisível.” (DINIZ, 2009, p. 9).   

De acordo com Jung (apud PHILIPPINI, 2009) as pessoas se expressam em 

símbolos (energia psíquica) no processo do seu autoconhecimento e transformação. 

Esses símbolos precisam ser reconhecidos e compreendidos. A Arteterapia com 

abordagem Junguiana oferece através de materiais plásticos suporte para que essa 

energia psíquica possa expressar seus símbolos. Essa expressão simbólica retrata a 

psique em múltiplos estágios ativando e realizando a comunicação entre o 

inconsciente e ego. “Este processo colabora para a compreensão e resolução de 

estados afetivos conflitados, favorecendo a estruturação e expansão da 

personalidade através da criação.” (PHILIPPINI, 2009, p.1). 

Dentro deste contexto, o arteterapeuta é um facilitador da expressão 

simbólica, e por isso oferece uma grande variedade de materiais e possibilidades 

expressivas para atender a singularidade de cada indivíduo. Assim cria-se um 

percurso de formas, cores, desenhos, personagens, cenas, histórias, cheios de 

lembranças, tristezas, medos, angústias, alegrias e esperanças. Não é fácil percorrer 

esse caminho, pois é um processo de autorreconhecimento, desconstrução, 

reconstrução e transformação através do processo criativo. Talvez no início do 

processo a tensão, a necessidade de ‘estar certo’ crie resistência no paciente. Por 

isso cabe ao arteterapeuta propiciar atividades com relaxamento, trabalhar a 

respiração de forma que relaxe e facilite o processo criativo do paciente. As 

propostas dos trabalhos plásticos devem ser atividades fáceis e prazerosas e podem 

ser estimuladas pelo arteterapeuta com afirmações que tranquilizem quanto à 

qualidade estética da produção. Atividades como colagem onde o campo simbólico 

se dá pela escolha e agrupamento das imagens sempre apresentam aspectos 

psicodinâmicos importantes do momento da vida das pessoas. No começo da 
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terapia os símbolos surgirão, mas para que possam ser mais bem compreendidos 

devem ser amplificadas com estratégias de modalidades variadas como desenho, 

pintura, escultura, construção, fotografia e muitas outras formas de expressões 

plásticas. 

 

1.2 MODALIDADES EXPRESSIVAS 

 

O Campo de atuação dos arteterapeutas se faz através de cores, formas, 

texturas que com sensibilidade e criatividade vai oferecer a possibilidade de 

experimentar algumas modalidades expressivas. Será feito um breve relado sobre 

as características, uso, indicações e propriedades de algumas modalidades 

expressivas. 

  

1.2.1 Colagem  

A colagem é uma linguagem fácil de trabalhar. É uma importante 

possibilidade expressiva para a arteterapia, que desdobra-se em múltiplas 

possibilidades. 

Chama-se de colagem a obra artística feita em suporte bidimensional e 

podem ser colados materiais variados como papéis, fotografias, folhas, fitas etc. 

As ‘fotos/imagens’ são carregadas de símbolos podem facilitar o início do 

trabalho arteterapêutico. 

Pode ser bastante inquietante, no princípio, fazer uma produção criativa com 

colagem. A colagem é uma linguagem à de um garimpo, e uma única imagem pode 

inserir e ter nela inserido outros significados ou outras imagens, criando vários 

conteúdos simbólicos de incontáveis possibilidades. Não só pelas imagens 

escolhidas, mas também pela relação, posição, forma e lugar onde for colado.  

A esse respeito (PHILIPPINI, 2009, p. 22) comenta que: “Assim num banco de 

imagens, este imenso caldeirão de estímulos geradores para as rotas do 

inconsciente encontramos muitas trilhas.”  

Além de fotos e imagens, podem-se usar outros materiais como papéis, 

coloridos, fitas, contas, areia, sementes e afins. 
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Imagem 2 - Colagem 

 

Disponível em: PHILIPPINI, 2009, p. 27. 

 

1.2.2 Escultura 

Desde a pré-história o homem produz esculturas. Elas são inúmeras, de 

formas e tamanhos variados. Podem ser produzidas em diferentes materiais, dentre 

eles: argila, massa, metais, cimento, pedra, madeira, arame, plástico e papel. A 

principal diferença em relação ao desenho (bidimensional) é o volume 

(tridimensional). Podendo ser vista por seis pontos de vistas diferentes, frente, trás, 

lados, em cima, em baixo. A escultura também pode ser sentida e/ou reconhecida 

pelo tato. De acordo com Coll e Teberosky (2000), existem três técnicas básicas 

para se fazer uma escultura:      

 Aditiva: Com materiais maleáveis como massa, argila, biscuit. Parte de um 

bloco inicial e vai sendo acrescido com materiais que se ligam pelo processo de 

amassar, enrolar, bater. 

 Subtrativa: Com materiais duros como pedras, madeira. Parte de um bloco 

inteiro e com auxílio de ferramentas retiram-se parte do toco criando a nova forma. 

 Construtiva: Com materiais variados que serão amarrados pregados, 

aparafusados, cortados, soldados colados enfim depende dos materiais que forem 

juntados. 
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1.2.3 Modelagem  

Modelar significa dar forma. Em processos arteterapêuticos de modo geral, é 

importante oferecer esse material após algumas sessões com materiais no 

bidimensional. Ele propõe experiência com o tridimensional, equilíbrio, noção 

espacial. Além de ser uma modalidade que usa o tato intensamente. Vários 

materiais podem ser usados para modelar como massa plástica ou massinha, papel 

maché, biscuit e argila. A argila sempre foi usada em várias as culturas através dos 

tempos. É orgânica, úmida, macia, produz sensações profundas durante o seu 

manuseio. A Argila mobiliza intensas conexões arquetípicas, remete à memórias 

antigas e conexões.  

 

Imagem 3 - Modelagem 

 
Disponível em: PHILIPPINI, 2009, p. 74. 

 

 

1.2.4 Fotografia   

Apesar de serem parecidas com a realidade, as fotografias, não são a            

realidade. Depende do enquadramento e distancia, quando se fotografa faz-se um 

‘recorte’ do que está sendo escolhido para ser visto. Fotografar é uma linguagem 

que permite que as pessoas se expressem de várias maneiras sobre o mesmo 

assunto. Fotografias são como arquivos de emoções. Mostram caminhos que já 

foram percorridos carregados de afetos. Ajudam a relembrar, expressar e reviver 

trajetórias cronológicas e existenciais.  
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“Pode ser o fio de memória, em atividades com a “linha da vida” em que o 

cliente registra momentos marcantes e transformadores da sua biografia.” 

(PHILIPPINI, 2009, p. 32). 

 

Imagem 4 - Fotografia 

 

Disponível em: PHILIPPINI, 2009, p.35. 

 

 

1.2.5 Tecelagem 

Tecer originou-se da necessidade de proteger-se o corpo. 

No processo arteterapêutico tecer ajuda a ordenar, organizar.  

No imaginário popular se fazem referências como: 

 Achar o fio da meada; 

 Deu um nó (para situações difíceis). 

A tecelagem pode ser oferecida para clientes de várias idades, em processos 

clínicos graves, idosos ou crianças. Ajuda a concentração, desenvolvimento 

psicomotor.  

Pode ser oferecido, no trabalho arteterapêutico, teares feitos em papelão e 

teares de madeira. 

Os pequenos teares manuais, confeccionados de papelão ou de pequenas 
tiras de madeira com a ajuda de cortes ou de pequenos pregos, oferecem a 
estrutura necessária para que se crie a urdidura, e se forme a tessitura. As 
cores dos fios e suas texturas oferecem o suporte à atividade criativa, 
desafiando o imaginário a construir novas combinações. A linha na 
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tecelagem, de forma diferente do seu uso no bordado e na costura, cria seu 
próprio suporte, desde que saibamos tramá-lo a contento. Tal como em 
nossas vidas, em que a produtividade tece o fio, nossa linha biográfica, cuja 
harmonia vai resultando de nossas próprias construções existenciais. 
(PHILIPPINI, 2009, p. 61). 
 

Imagem 5 - Tecelagem 

 

Disponível em: PHILIPPINI, 2009, p. 63.  

 

 

1.2.6 Desenho 

“O desenho, tanto artístico como informativo é a maneira mais básica de nos 

comunicarmos por meio de imagens, por que capta o essencial das formas.” (COLL; 

TEBEROSKY, 1999, p. 30).  

É uma forma de expressão artística que tem uma linguagem própria. Ele se 

utiliza de grafismo, linhas, pontos, traços etc. Ele pode ser preciso imitando a 

realidade, informativo (mapas), mas pode ser apenas a expressão de sentimentos e 

pensamentos sem a necessidade de corresponder ao real. 

Muitas pessoas sentem-se intimidadas ao desenhar, principalmente os 

adultos que não tiveram estímulos necessários na infância. No processo 

arteterapêutico, pode-se desbloquear essa tensão em relação ao desenho propondo 

que se desenhe linhas, formas com emoções, tristes, alegres, com raiva, como 

numa atividade lúdica, em exercício descomprometido com o real para que se 

perceba o desenho como uma atividade prazerosa. “O desenho permite expressar 

histórias pessoais com clareza, apenas utilizando a configuração linear da imagem.” 
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(PHILIPPINI, 2009, p. 49) “O desenho conta histórias, configura o símbolo e facilita a 

compreensão no nível da consciência.” (PHILIPPINI, 2009, p. 51). 

 

Imagem 6 - Desenho 

 

Disponível em: PHILIPPINI, 2009, p. 57.  

 

 

1.2.7 Pintura 

A pintura pode ser definida como a arte da cor Se no desenho o que mais 
se utiliza é o traço, na pintura o mais importante é a cor. Ao pintar vamos 
colocando sobre o papel, tela ou parede cores que representam seres e 
objetos, ou que criam. (COLL; TEBEROSKY, 1999, p. 30). 
 

Cada artista tem seu jeito de pintar, um estilo próprio, algumas vezes este 

estilo é compartilhado por alguns artistas que partilham as mesmas ideias a respeito 

da arte. Então surgem os movimentos artísticos como cubismo, impressionismo etc.  

Mas por que se pinta? Desde tempos imemoriais os humanos pintam por 

vários motivos nas diferentes culturas. Por motivos sagrados, ritos de magia, para 

comunicar ideias, sentimentos, por prazer. “A Pintura proporciona intensa 
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mobilização emocional, causada pelas experimentações com a cor” (PHILIPPINI, 

2009, p. 39). 

 

Imagem 7 - Pintura 

 
Disponível em: PHILIPPINI, 2009, p. 45. 

 

 

1.2.8 Música 

A música é uma linguagem que há milhares de anos as pessoas usam para 

se comunicar. Ela pode ser compreendida por qualquer etnia e permite que cada um 

dê sua própria interpretação. A música emociona, alegra, entristece. Ela traz 

memórias, lembranças de fatos e situações vividas.  

“O prazer físico e emocional é a reação mais natural diante da música e talvez 

a mais poderosa.” (COLL; TEBEROSKY, 1999, p. 100).  

A música pode ser instrumental, com letra (cantada), dançada. Pode-se 

utilizar o que a memória nos traz de lembranças, ou tocar de forma improvisada 

explorando o potencial criativo e dançar articulando a audição e o corpo para se 

expressar. E ainda recriar uma música já existente, podendo acrescentar sons ou 

letras brincando com uma estrutura musical já existente de acordo com a 

necessidade do paciente. 

 

Quando se canta hoje uma música que se aprendeu na infância, aquele 
tempo retorna ao tempo de hoje. Mais importante do que o retorno do 
tempo, são as cargas afetivas que, em alguns casos, podem conter 
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complexos não resolvidos que retornam, estando anteriormente 
“escondidos” no inconsciente e agora emergem no consciente. (DREHER, 
2005 apud LIMA NETO, 2012, p. 58).   
 

A música tem várias funções reconhecidas por diversas terapias que utilizam 

a música: 

 Melhora a atenção. 

 Melhora o desenvolvimento motor e/ou cognitivo. 

 Estimula habilidades sócio comunicativas. 

 Favorece a expressão emocional. 

 Estimula o pensamento e a reflexão sobre a própria vida 

De acordo com Freud (apud Lacan,1985 apud Sberse, 2009, p. 107), a 

música é uma forma de linguagem emocional capaz de desviar o ego e de devolve-

lo, trazendo a superfície da mente associações e conflitos inconscientes.  

 
1.2.9 Contação de Histórias  

Era uma vez... O hábito de contar e ouvir histórias é um dos poucos traços 
humanos presentes em todas as culturas; a prática aciona áreas específicas 
do cérebro e amplia habilidades como empatia e abstração. (HSU, 2012, p. 
32). 

 

Todas as sociedades, desde os tempos mais remotos até os dias atuais, 

necessitam contar suas histórias. No mundo atual imerso em imagens, a figura do 

narrador faz-se necessária. Ouvir uma história narrada com as nuances na voz, 

muitas vezes com sonoplastia e músicas faz a imaginação se soltar e permite, total 

entrega ao ouvinte. Uma ótima definição para a contação de história é o Credo do 

Contador, de Garzón Céspede (s.d.).  

 

Credo do Contador  
Creio no contador, como memória viva do amor e creio em seu filho, e no 
filho de seu filho, e no filho de seu filho, porque eles são a estirpe da voz, os 
criadores da terra e do céu das vozes: voz das vozes. Creio no contador, 
concebido nos espelhos da água, nascido humilde, tantas vezes negado, 
tantas vezes crucificado, porém nunca morto, nunca sepultado, porque 
sempre ressuscitou dos vivos congregando-os a ser: xamã, fabulista, 
contador de histórias…Creio na magia que na entrada das cavernas 
acendeu o primeiro fogo que reuniu como estrelas: o assombro, o tremor, a 
fé. 
Creio no contador, que desde os tempos tribais a todos antecedeu para 
alcançar-nos por que é. 
Creio em suas mentiras fabulosas que escondem fabulosas certezas, no 
prodígio de sua invenção que vaticina realidades insuspeitas, e também 
creio na fantasia das verdades e nas verdades da fantasia, por isso creio 
nas sete léguas das botas, na serpente que antes foi inofensiva galinha, e 
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no gato único no mundo, aquele gato que ao miar lançava moedas de ouro 
pela boca. 
Creio nos contos de minha mãe, como minha mãe acreditou nos contos de 
minha avó, como minha avó acreditou nos contos de minha bisavó e 
recordo a voz que me contava para afastar a enfermidade e o medo, a voz 
que recordava os conselhos entesourados pela mãe para passá-los ao filho; 
— Não te desvies do teu caminho. 
— Nunca faças de noite o que possas te envergonhar pela manhã. 
Creio no direito da criança escutar contos; e mais, creio no direito das 
crianças vivas dentro dos adultos de voltar a escutar os contos que 
povoaram sua infância; e mais, creio nos direitos dos adultos desde sempre 
e para sempre de escutar contos, outros novos contos. 
Creio no gesto que conta, porque em sua mão desnuda, despojadamente 
desnuda, está o coelho. 
Creio no tambor que redobra, porque o que haveria sido do mundo se não 
tivesse sido inventado o tambor, se a poesia não reinventasse o mundo 
dentro de nós, se o conto, ao improvisar o mundo, não o reordenasse, se o 
teatro não desvelasse a cerimônia secreta das máscaras e por isso… 
Por que creio, narro oralmente. 
Creio que contar é defender a pureza, defender a sabedoria da 
ingenuidade, defender a força da indagação. 
Creio que contar é compartilhar a confiança, compartilhar a simplicidade 
como transparência da profundidade, compartilhar a linguagem comum da 
beleza.  
Creio que contar É AMOR. (CÉSPEDE, s/d.).  

 
 

 
Imagem 8 - Contação de História 

 
 Disponível em: PHILIPPINI, 2009, p. 119. 
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1.3 UM FOCO NA NARRATIVA 

 

Imagem 9 - Mundo das Histórias 

 

 

Disponível em: http://flyingdreams.home.mindspring.com/nickcolorjello.jpg 

 

A Narração é uma característica presente em todas as etnias. Antropólogos 

registram evidências de contos folclóricos nas culturas antigas de todos os tempos e 

lugar, até os dias de hoje com milhões de escritores. Quando um comportamento 

característico aparece em tantas sociedades diferentes, os pesquisadores relatam 

que esse comportamento pode estar revelando a nossa história evolutiva. 

Contos, lendas, histórias fazem muito mais do que entreter. Por que a 

humanidade gosta tanto de histórias? Por que os efeitos emocionais e cognitivos de 

uma narrativa influenciam decisões e crenças no mundo real? 

Sendo assim é incontestável o potencial terapêutico das histórias. Elas 

contribuem para estruturar a vida emocional de crianças e adultos. 

http://flyingdreams.home.mindspring.com/nickcolorjello.jpg
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As histórias não têm tempo definido e transportam a criança para o imaginário 

onde ela pode lidar com suas próprias questões psíquicas, Como: medo, rivalidade, 

rejeição, separação, abandono. As histórias são cheias de metáforas que 

apresentam dramas e conflitos de maneira fantasiosa.  

 

A metáfora é feita do simbólico e estético, portanto indireto. E protege a 
criança em sua viagem de projeção na intriga e nos personagens, 
garantindo certa tranquilidade nos processos de identificação. Ela diz tudo 
sem nada ameaçar. (GUTFREIND, 2010, p. 57). 

 

O mundo imaginário é seguro, e pode ser um campo de treino para praticar 

interações com os outros. Aprender costumes, regras, valores. A narrativa provoca a 

empatia nas pessoas, tal sentimento é fundamental para que o indivíduo tenha as 

suas relações interpessoais desenvolvidas satisfatoriamente. 

Por suas características de agregar e desenvolver a capacidade de sentir 

empatia, as narrativas se revelam como uma excelente ferramenta catalizadora para 

desenvolver um processo arteterapêutico dentro do espaço escolar.  

 

Através dos séculos (quando não dos milênios) durante os quais os contos 
de fadas, sendo recontados, foram-se tornando cada vez mais refinados, e 
passaram a transmitir ao mesmo tempo significados manifestos e 
encobertos - passaram a falar simultaneamente a todos os níveis da 
personalidade humana, comunicando de uma maneira que atinge a mente 
ingênua da criança tanto quanto a do adulto sofisticado.  (BETTELHEIM, 
2002, p. 6). 

 

As histórias, ao serem contadas podem ser ilustradas, teatralizadas, 

recontadas, enfim, fazem parceria com outras modalidades expressivas e ainda 

podem ser criadas no processo arteterapêutico. 
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CAPÍTULO II 

 

COMO A ARTE, NO TRABALHO ARTETERAPÊUTICO, PODE 

AUXILIAR NO BOM DESEMPENHO ESCOLAR. 

 

Imagem 10 - Bola de Gude 

 
Disponível em: http://uploads6.wikipaintings.org/images/norman-rockwell/marble-champion-

1939.jpg 

A verdadeira viagem do descobrimento não consiste em busca de novas 
paisagens mas de novos olhares.                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                   Marcel Proust 
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2.1 HISTÓRIA DO ENSINO DA ARTE NO BRASIL  

 

A ARTE é um rio cujas águas profundas irrigam a humanidade com um 
saber outro que não o estritamente intelectual, e que diz respeito à 
interioridade de cada ser. A vida humana se confunde, em suas origens, 
com as manifestações artísticas: os primeiros registros que temos de vida 
inteligente sobre a terra são, justamente, as manifestações artísticas do 
homem primitivo. É esse o imbricamento que acaba por definir a essência 
do ser-humano. (BARBOSA, 1991, p. xii). 

   

De acordo com Pimentel (História, 2011) em seu vídeo História do Ensino da 

Arte no Brasil, este processo no Brasil, teve início com os jesuítas que vieram ao 

Brasil para catequizar e também cuidar da educação da população. Com a saída 

dos jesuítas do Brasil chegou em 1816 a missão francesa. A Escola de Artes e 

Ofícios foi criada para a classe trabalhadora com o propósito de ensinar ofício do 

desenho técnico para desenvolver as construções e as indústrias. Dez anos depois, 

a escola transforma-se em uma Academia de Artes, onde os nobres aprendem arte 

acadêmica e então surge o conceito de que arte é um luxo, portanto, para poucos.  

Mas foi na República que se decidiu instituir o ensino da arte nas escolas. Rui 

Barbosa escreveu o projeto onde o ensino de arte nas escolas, em que elegia o 

desenho para ter maior relevância, devido a necessidade de desenvolver o desenho 

técnico para as indústrias. 

A partir do movimento modernista, é que veio uma mudança no ensino da 

Arte, estimulando a livre expressão. Surgem as Escolinhas de Arte no Brasil, que 

eram instituições de ensino não formal para professores de arte e afins, mas que 

foram muito determinantes, para as mudanças que surgiram nos currículos das 

escolas. As aulas de arte passaram a estimular a livre expressão do ser humano. 

Valorizava a originalidade e desestimulavam a cópia, querendo enfatizar que arte 

vem de dentro.  Depois de algum tempo percebeu-se que nos colégios, nas aulas de 

arte a livre expressão era apenas uma grande experimentação de várias técnicas 

que estavam a serviço de produzir trabalhos para os dias comemorativos como 

‘presentinho para o dia das mães’ e trabalhos artesanais. Os estudantes não 

conheciam nada sobre movimentos artísticos, não se sentiam confortáveis numa 

exposição, pois não se familiarizavam com a linguagem artística. 

 

A concepção, baseada na livre expressão, vincula-se historicamente, à 
modernidade na arte e tem, desde então, exercido profunda influência sobre 
a arte de ensinar. Com a modernidade se passou a valorizar a interpretação 
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pessoal, a emoção, a busca do novo. Hoje, vê-se que há uma defasagem 
entre a arte contemporânea e o ensino da arte realizado nas escolas. A 
visão contemporânea do ensino da arte, relacionada à arte como objeto do 
saber, baseia-se na construção, na elaboração, na cognição e procura 
acrescentar à dimensão do fazer, da experimentação, à possibilidade de 
acesso e de entendimento do patrimônio cultural da humanidade. (PILLAR; 
VIEIRA, 1992, p. 4).  

 

A expressão no Ensino da Arte entra depois de 1971 e surgem os cursos de 

Educação Artística ou Arte Educação. A abordagem triangular sistematizada por Ana 

Mae Barboza surge devido a insatisfação de perceber a dificuldade de pessoas que 

apesar de terem cursado artes na escola não se sentiam à vontade em frequentar 

um museu por que achavam que não eram capazes de entender arte. A teoria 

triangular para o ensino de Arte nas escolas propõe uma abordagem em que Ver, 

Fazer e Contextualizar andam juntos, porém não precisam ser praticados 

necessariamente nessa ordem.  

Durante as aulas de Arte, o estudante terá o fazer artístico, conhecerá a Arte 

através dos movimentos artísticos e artistas e compreenderá em que contexto em 

que aquela obra foi produzida. A produção do aluno surge não de uma cópia, mas 

como uma compreensão da autoexpressão. 

 

2.2 CONTRIBUIÇÕES DA ARTE EDUCAÇÃO 

 

Se pretendermos uma educação não apenas intelectual, mas 
principalmente humanizadora, a necessidade da arte é ainda mais crucial 
para desenvolver a percepção e a imaginação, para captar a realidade 
circundante e desenvolver a capacidade criadora necessária à modificação 
dessa realidade. (BARBOSA, 1991, p. 5).   

 

Atualmente o ensino da Arte na escola entende que a Arte se expressa em 

outras linguagens além das Artes Visuais. E na medida do possível cada escola 

procura incluir no repertório do aluno música, teatro, dança, cinema, animação stop 

motion para que possa perceber um contexto mais amplo da Arte, construindo uma 

estrutura de aprendizagem que vai se organizar e possibilitar a criação individual e 

coletiva do conhecimento. A Arte dentro deste amplo espectro é sempre tratada 

como 'conhecimento expressivo. Buscando exemplos nas diferentes linguagens 

artísticas, como: a Arte erudita, a Arte oriunda da cultura popular e a Arte 

contemporânea. Esta é uma visão contemporânea do ensino da Arte como área do 
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conhecimento, sem, no entanto, descuidar de tudo aquilo que faz a verdadeira 

essência do fazer artístico e seu potencial expressivo e simbólico. 

 

A função primordial da arte-educação na escola é a formação estética dos 
indivíduos, que lhe permita conhecer uma linguagem artística, tanto através 
da produção como auto expressão quanto através do entendimento da 
gramática visual e da contextualização histórica das imagens. 
A educação estética procura possibilitar aos alunos uma leitura de suas 
produções e das dos outros, de imagens e de seu ambiente. Comparar as 
diferentes criações artísticas só é possível numa proposta que considere as 
instâncias do ver, do fazer, do ouvir e do entender na presença de imagens. 
(PILLAR; VIEIRA,1992, p. 2). 

 

2.3 POR QUE ARTE NA ESCOLA?  

 

O que a Arte na Escola principalmente pretende formar é o conhecedor, 
fruidor, decodificador da obra de arte. Uma sociedade só é artisticamente 
desenvolvida quando ao lado de uma produção artística de alta qualidade 
há também uma alta capacidade de entendimento desta produção artística 
de alta qualidade. (BARBOSA, 1991, p. xii). 

  

A Arte é uma forma de conhecimento. Numa sociedade onde modos de sentir 

e pensar estão massificados e estereotipados em função de ideologias do consumo 

o papel da Arte é fundamental. 

A Arte trabalha no campo da subjetividade, da sensibilidade, seu papel é levar 

o sujeito a desenvolver novos pontos de vista, novas formas de sentir e de pensar. 

Ela desenvolve a criatividade, e através dela é possível transformar a realidade. 

 

Ensinar arte é viver arte. É exercitar o pensamento visual sonoro, 
cinestésico, metafórico. É desenvolver a competências simbólicas, desfiada 
e ampliada pela capacidade de simbolizar, expressando e comunicando 
imagens, idéias, pensamentos, e sentimentos. É instigar para o contato e 
percepção das características, qualidades, processos e ordenações dos 
trabalhos dos parceiros e dos artistas. É relacionar intenções e valores do 
passado e do presente, de culturas diversas. (MARTINS, 1997, p. 70-71). 

 

A Arte cria e transforma as coisas objetivas, subjetivas, individuais e coletivas. 

Neste sentido as Artes Visuais ocupam um lugar importante no currículo escolar. 

Nas aulas de Arte um dos principais objetivos é articular a criação, imaginação, 

reflexão e produção. Assim como a percepção e análise dos próprios trabalhos, do 

trabalho dos colegas, além de viabilizar o acesso à produção artística e estética da 

humanidade.  

O currículo de Arte deve estimular o aluno a: 
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• Valorizar a Autoria (estimula o sensorial e a criatividade); 

• Estimular a Autonomia (capacita com recursos e técnicas para que o aluno 

possa desenvolver sua linguagem pessoal); 

• Apreciar e refletir sobre as Manifestações Culturais, na medida em que se 

trabalha a capacidade do aluno ler imagens artísticas, conhecer outras culturas e 

desenvolver uma mentalidade crítica e criativa. 

A Arte além de seus aspectos lúdico, estético e criativo tem uma grande força 

terapêutica que pode ser canalizada, para contribuir da solução de problemas do ser 

humano, por que é através da arte que o homem simboliza suas experiências, 

expressa seus sentimentos, pensamentos, valores éticos e espirituais. 

 

2.4 POR QUE DESENVOLVER UM TRABALHO ARTETERAPÊUTICO ATRAVÉS 

DAS NARRATIVAS NO ESPAÇO ESCOLAR  

 

Imagem 11 - Era uma vez... 

  
 Disponível em: http://www.pinterest.com/pin/371335931747364310/      

 

Cada vez mais as crianças passam mais tempo nas escolas e                                                                                                          

menos tempo em casa com seus familiares. E essa tendência veio para ficar visto 

que, de modo geral, tanto pai como a mãe trabalham fora de casa, e a sociedade 

tem exigido mais tempo das pessoas nos trabalhos. 
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Então surge a pergunta: Com quem ficam as crianças? 

A escola precisa se preparar para lidar com essa nova                            

necessidade social não apenas aumentando a carga horária dos alunos com 

conteúdos, matérias e atividades pedagógicas. Cada vez mais as crianças convivem 

menos com seus responsáveis, então com quem eles vão aprender valores éticos e 

de convivência social? Devido ao pouco tempo que ‘sobra’ para as famílias 

conviverem com seus filhos, muitos optam por serem condescendentes com seus 

filhos, evitando confronto, conflitos, e delegando esta função para as escolas. Como 

as escolas podem abrir espaços para reflexões e autoconhecimento? Questões 

emocionais, de relacionamentos como baixa estima, agressividade, rixas, 

rivalidades, bullying entre outros, quando trabalhados num processo arteterapêutico 

de grupo em parceria com o serviço de orientação pedagógica (SOE), podem ser 

transformadores e bons resultados tendem a serem alcançados quando a atuação é 

preventiva.  

Os processos arteterapêuticos nas escolas precisam atuar dentro do ano 

letivo (terapia breve), mas conta a seu favor que para iniciar o processo pode-se ter 

um pré-diagnóstico vindo do SOE (serviço de orientação educacional). E em relação 

aos alunos a existência de resistência ou receio de experimentar ou se expressar 

através de materiais plásticos, artísticos é praticamente nenhuma. 

A Arte educação dentro desse contexto age como facilitador e faz parceria 

com a arteterapia. 

 

Ao contrário do que diz o mito antigo, a sabedoria, irrompe integralmente 
desenvolvida como Atenas saindo da cabeça de Zeus; é construída por 
pequenos passos a partir do começo mais irracional. Apenas na idade 
adulta podemos obter uma compreensão inteligente do significado da 
própria existência neste mundo a partir da própria experiência nele vivida. 
Infelizmente, muitos pais querem que as mentes dos filhos funcionem como 
as suas - como se uma compreensão madura sobre nós mesmos e o 
mundo, e nossas ideias sobre o significado da vida não tivessem que se 
desenvolver tão lentamente quanto nossos corpos e mentes. 
Hoje, como no passado, a tarefa mais importante e também mais difícil na 
criação de uma criança é ajudá-la a encontrar significado vida.  Muitas 
experiências são necessárias para se chegar a isso.  A criança, à medida 
que se desenvolve, deve aprender passo a passo a se entender melhor; 
com isto, torna-se mais capaz de entender   os outros, e eventualmente 
pode-se relacionar com eles de forma mutuamente satisfatória e 
significativa. (BETTELHEIM, 2002, p. 3-4). 

 

Utilizar as narrativas, nas suas variadas possibilidades como veículo, 

ilustradas pelas modalidades expressivas no processo terapêutico dentro do espaço 
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escolar na relação com os alunos, é uma maneira de potencializar o trabalho 

terapêutico, visto que as histórias possuem um forte campo simbólico e podem ser 

utilizadas conforme a necessidade do grupo como um fio condutor.  

 

Os relatos contidos nos contos, desde muitos séculos atrás, já vêm sendo 
utilizados com a finalidade educacional (contos de ensinamento), em 
diversas tradições iniciáticas e também com finalidade terapêutica, como a 
milenar Medicina Ayuruvédica. 
Essas narrativas oferecem nutrição anímica, e sua escuta propõe 
alternativas simbólicas para o confronto e a superação de desafios.     Seus 
temas são transculturais, por tratarem-se de dilemas existenciais na escala 
do humano, e por isso, suas narrativas ultrapassam fronteiras geográficas. 
(PHILIPPINI, 2009, p. 122). 

 

No caso específico das crianças, o grande e importante potencial terapêutico 

das narrativas é sua dimensão lúdica. As crianças necessitam de brincar para se 

desenvolver, se elaborar, se conhecer. 

 

Ora, brincando com outras histórias e seus respectivos contadores, as 
crianças retomaram o seu fio narrativo e relacional. Isso por que os contos 
falam de tudo sem nada ameaçar e, através de suas metáforas podem 
trazer histórias terríveis mas que, dentro do conto, deixam de ser 
ameaçadoras. (GUTFRIEND, 2010, p. 158). 

 

Considerando que a Arteterapia se utiliza da arte como força terapêutica, 

quando inserida no espaço escolar a arte torna-se um canal de expressão do pensar 

e do sentir dos estudantes agindo como mediadora do aprendizado tanto do mundo 

interno como do mundo externo. Isso acontece por que ao desenhar, esculpir, se 

expressar criativamente o aluno esta expressando seu universo afetivo-cognitivo. E 

ao mesmo tempo estará estabelecendo relações entre seu mundo pessoal e o que o 

rodeia, percebendo novas possibilidades novas conexões e consequentemente 

novas ações. 

 

O conto de fadas nunca nos confronta diretamente, ou diz-nos francamente 
como devemos escolher. Em vez disso, ajuda as crianças a desenvolverem 
o desejo de uma consciência mais elevada, apelando à nossa imaginação e 
ao resultado atraente dos acontecimentos, que nos seduz. (BETTELHEIM, 
2002, p. 34). 

 

A Arteterapia facilita as relações afetivas entre os alunos, e entre alunos e 

professores. Utiliza-se do lúdico, permitindo que o universo escolar propicie um 

ambiente reflexivo de modo mais prazeroso. Pode utilizar-se de contos e histórias já 
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existentes, recontar a história original, e também criar uma história inteiramente nova 

promovendo autoria e desenvolvendo a criatividade. 

 

2.4.1 A importância da criatividade  

Imagem 12 - A Pintora 

 
Disponível em: http://www.artbrokerage.it/Norman-Rockwell/Artist-s-Daughter-21500 

 

O ato criativo fortalece o ser humano a ter coragem e seguir em frente para 
superar a sensação de impotência permitindo fruição das ideias de modo 
original, tornando reais as virtudes e os valores, como forma de contribuir 
com o meio onde vivemos. A criatividade é um processo contínuo e está 
relacionada com a capacidade de raciocínio e com o desenvolvimento das 
atitudes. (CAPRI; SARTORI, 2009, p. 130). 
 

Na escola, os principais objetivos de ter arte no currículo escolar são para 

estimular a criatividade, desenvolver a percepção estética e o conhecimento cultural. 

No processo arteterapêutico a criatividade é estimulada no sentido de desenvolver a 

autoexpressão, autoconfiança, autoestima e autonomia. Favorece também o 

desenvolvimento da imaginação e do autoconhecimento. 

 

http://www.artbrokerage.it/Norman-Rockwell/Artist-s-Daughter-21500
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Algumas pessoas pensam que, para desenvolver a criatividade, o 
pensamento criativo, devem estimular e priorizar a imaginação, a intuição, a 
liberdade nos pensamentos, fugir completamente das regras, das normas, 
dos parâmetros. Devemos deixar o pensamento vagar, sim, quando 
estamos tentando criar, ter um insight. Logo depois devemos analisar, 
comparar, organizar o que idealizamos para conseguir realizar. Se ficarmos 
presos à primeira etapa, não conseguiremos colocar em prática os 
pensamentos criativos. (ROCHA, 2009, p. 48). 
 

“A criatividade sempre envolve certa dose de disciplina, autocontrole e 

sacrifício. Planejamento e espontaneidade se tornam uma coisa só. Razão e intuição 

passam a ser duas faces da mesma verdade.” (NACHMANOVITCH, 1993 apud 

ROCHA, 2009, p. 49). 

A criatividade deve ser vista como um processo a ser cultivado, que conduz 

ao autoconhecimento e a liberdade interior (ROCHA, 2009, p. 82). 

Dentro desta perspectiva (KOHL; GAINER, 2002 apud ROCHA, 2009, p. 81) 

sugerem sete pilares para desenvolver a criatividade, que são: 

1º Autoconfiança: Respeitar as ideias, encorajar, dar tempo e espaço para trabalhar 

seu projeto. 

2º Permitir Demonstrações de Individualidade: encorajar modos fazer e produzir que 

não sejam apenas técnicas. 

3º Explorar e Pensar: Estimular a pensar nas várias possibilidades do projeto. 

4º Participar: Proporcionar atividades e experiências em eventos culturais, 

exposições. 

5º Respeitar: Respeitar suas próprias ideias e a dos outros. 

6º Dar Liberdade à Imaginação: Dar asas à imaginação sem restrições de crítica. 

7º Pensar e Inovar: Encorajar a encontrar novas possibilidades, descobertas e não 

ter medo de errar. 

Desenvolver a autoconfiança é fundamental num processo arteterapêutico. 

Ao produzir trabalhos criativos simultaneamente o aluno estará estimulando 

sua autoestima. Experimentando várias modalidades expressivas vai identificando 

em qual delas sente-se, expressa-se melhor, e vai desenvolvendo a autoconfiança. 

 

A autoestima é a aceitação que o indivíduo tem de si mesmo. As críticas 
positivas e os elogios possibilitam a construção de um autoconceito e uma 
autoestima positiva e adequada. O indivíduo que tem uma autoestima 
negativa e inadequada se sente inútil, insuficiente, incapaz, culpado, 
inferior, é extremamente passivo, não se aceita, não acredita e não confia 
em si, não se valoriza não se ama. (ROCHA, 2009, p. 82-83, grifo da 

autora). 
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Com boa autoestima o aluno consegue aceitar suas dificuldades por que 

reconhece suas potências (autoaceitação). Procura e propõe alternativas para suas 

questões e dificuldades. 

 

Quanto mais autêntico é o artista, mais universal a sua mensagem. Quanto 
mais aprofundada a individuação, mais se consegue atingir as camadas 
mais profundas da consciência coletiva e do inconsciente coletivo. Ninguém 
precisa alterar sua voz interior para agradar aos outros, nem para se 
diferenciar dos outros. (NACHMANOVICH, 1993, p. 162). 

 

Atualmente vive-se em um momento de massificação da forma de ser e 

sentir. Onde as culturas são globalizadas e a individualidade é pouco valorizada. 

Grandes transformações sociais, mudanças de paradigmas, consumo selvagem 

ecoam através das mídias dizendo para as pessoas o que elas devem fazer, ser ou 

desejar. Em vista disso tudo, espaços criativos são cada vez mais necessários, pois 

são territórios férteis para se desenvolver a capacidade uma consciência crítica e 

criativa.  

 

Vivemos hoje, como indivíduos, como nações ou como espécie, um período 
de intensa transformação, muitas vezes desconcertante. Os sistemas de 
governo, de produção, de cultura, de pensamento, e de percepção aos 
quais nos acostumamos já não funcionam. Isso nos apresenta um desafio. 
Podemos nos agarrar ao que está passando ou já passou, ou podemos nos 
manter abertos e acessíveis – até mesmo entregues - ao processo criativo, 
sem insistir em conhecer de antemão o resultado final que nos advirá – para 
nós, para nossas instituições, para nosso planeta. Quem aceitar esse 
desafio estará acalentando a liberdade, abraçando a vida e encontrando um 
sentido para ela. (NACHMANOVITCH, 1993, p. 170). 
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CAPÍTULO III 

 

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI 

 

Imagem 13 - A Escola 

 
Disponível em: http://www.chicagonow.com/so-you-have-a-girlfriend/files/2014/01/norman-rockwell-

classroom-syhag.jpg 

 

3.1 A FAMÍLIA, A ESCOLA NO SEC. XXI 

 

Mentes criativas são conhecidas por sobreviverem a qualquer tipo de mau 
aprendizado.   

Anna Freud 
 

Para que haja uma educação de qualidade é fundamental que família e 

escola façam parceria. Mas, a sociedade contemporânea está muito complexa 

obrigando aos educadores rever conceitos e construir uma nova forma de se 

relacionar com as famílias. 

Até bem pouco tempo a família ocidental alicerçava-se nos valores morais e 

éticos como monogamia, heterossexualidade, propriedade e patriarcalismo.  Mas, o 

mundo moderno vem desde o século passado, vivendo grandes transformações. As 

mudanças começaram com a inserção das mulheres no mercado de trabalho e com 

a revolução sexual a partir dos anos 60. O divórcio foi legalizado em 1988, desde 

então as transformações nas constituições das famílias só se ampliaram conforme 

indica Camargo quando diz que: 
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De acordo com as estatísticas mais recentes do IBGE mostram que “os 
padrões de formação, dissolução e reconstituição da família tornam-se cada 
vez mais heterogênios e seus limites mais ambíguos” ressalta a Síntese dos 
indicadores Sociais (CAMARGO, 2012a, p. 63). 
 

Hoje 18% das uniões são de recasamentos, isso significa que os alunos não 

têm apenas um pai e uma mãe. Os chefes de família em 35% dos lares são 

mulheres. Hoje em dia, as mulheres têm filhos cada vez mais tarde. Recentemente a 

união entre pessoas do mesmo gênero passou a ser reconhecida legalmente em 

várias partes do mundo, o que facilita a adoção. Com isso os educadores que foram 

formados para lidar com famílias idealizadas, agora precisam relacionar-se com as 

famílias do Sec. XXI. Além das mudanças estruturais, um grande número de pais 

convive pouco tempo com seus filhos, visto que na sua maioria ambos trabalham e 

saem cedo e voltam tarde do trabalho. Com isso muitos se sentem perdidos e 

culpados em criar regras e dar limites aos filhos, deixando isso a cargo das escolas. 

Tem sido muito frequente a reclamação dos professores que a família delega 

funções que antes pertenciam às famílias.  Mas isso não significa que o afeto em 

relação aos seus filhos tenha diminuído de importância. Apenas a família mudou, e 

precisa abrir-se o diálogo entre os responsáveis e a escola, para que haja um maior 

envolvimento e parceria na educação das crianças. 

Qual é o papel da escola no século XXI? Cury ressalta que: 

 

As crianças e jovens aprendem a lidar com os fatos, mas não sabem lidar 
com fracassos e falhas. Aprendem a resolver problemas matemáticos, mas 
não sabem resolver seus conflitos existenciais. São treinados para fazer 
cálculos e acertá-los, mas a vida é cheia de contradições, as questões 
emocionais não podem ser calculadas, não tem conta exata. (CURY, 2003 
apud FONSECA, 2006, p. 2). 
 

Por outro lado, Amanda Polato (2013) em entrevista para a Revista Nova 

Escola, cita La Taille, que afirma acreditar que a escola deve investir em formação 

ética no convívio entre alunos, professores e funcionários para vencer a indisciplina. 

Agressões, humilhação, ausência de limites, são reclamações frequentes entre os 

educadores em relação às atitudes dos estudantes em salas de aula. É preciso dar 

um basta. Para resolver o problema, as escolas recorrem a regras de controle e 

punição, mas não deveria ser a única solução. Quantas regras precisam ser criadas 

para coibir algo que o bom senso por si só deveria banir?  A escola deve ajudar a 

formar pessoas capazes de resolver conflitos coletivamente, pautadas pelo respeito 
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a princípios discutidos pela comunidade. O caminho para chegar lá passa pela 

formação ética, não necessariamente como conteúdo didático, mas principalmente 

no convívio diário dentro da instituição. 

 

3.2 O AMBIENTE ESCOLAR  

 

Imagem 14 - Ambiente Escolar 

 

Disponível em: http://www.fourwinds10.net/resources/uploads/images/public%20school.jpg 

 

A escola é um oceano de emoções. Tanto entre os professores e alunos 
quanto entre os próprios alunos, circulam valores e sentimentos que muitas 
vezes passam despercebidos, mas podem definir a qualidade das relações 
humanas. Afeto, orgulho, justiça, medo, vergonha entre outros, sucedem-se, 
mas raramente são discutidos. A escola não sabe falar de emoções e 
muitas das dificuldades que afetam o convívio nascem daí. (CAMARGO, 
2012a, p. 63). 
 

A menos de três décadas atrás o professor ocupava outro lugar. A relação 

predominante entre aluno em relação ao professor era o medo. O professor dava a 

nota, estava no lugar do saber e não importava o que o aluno pensava a seu 
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respeito. Hoje essa situação mudou e o aluno tem voz, sua opinião conta e o 

professor não tem o conhecimento absoluto e não é mais a referência do ‘sabe-

tudo’. O profissional precisa ganhar o respeito dos alunos e saber levar a turma. Em 

contra partida o medo do professor ainda existe, principalmente entre as crianças. O 

medo do professor pode prejudicar a aprendizagem e tem sido um dos empecilhos 

para o bom desempenho, pois deixa o aluno em constante estado de alerta 

prejudicando a cognição.  

De acordo com La Taille, (2001) não se pode ensinar valores como coragem, 

honestidade ou lealdade, mas podem-se fazer dinâmicas, palestras, para que esses 

temas possam ser debatidos, pois também estão presentes na mente dos alunos. 

Quando se valoriza a coragem, o senso de justiça dos heróis, por exemplo, virtudes 

que também estão presentes nas vidas das crianças e jovens podem produzir 

discussões de natureza ética e existencial.  

A escola dedica-se quase exclusivamente para que os estudantes aprendam 

sobre as questões da realidade externa, para que sejam capazes de fazer leitura do 

mundo. A escola é o laboratório para a vida. Mas como buscar no mundo interior 

novos sentidos para saber lidar com esse oceano de emoções que é o espaço 

escolar? Para tentar responder a esta questão volta-se a La Taille, que comenta: 

 

Portanto a educação moral das crianças, em vez de ser uma constante 
imposição de limites, só terá real êxito se também for um estímulo a 
transpor aqueles que as separam do exercício das virtudes. Acredito que 
notadamente nos dias de hoje, a educação moral acaba falhando 
justamente por que as virtudes, assim como os sentimentos de honra e 
dignidade andam esquecidas. No mundo capitalista da competição, 
valoriza-se a superação do outro, e não a valorização de si ou a excelência; 
estimula-se o egoísmo e não a generosidade. Uma triste tradução do que 
procuro mostrar encontra-se no lema “popular” que aconselha a “levar 
vantagem em tudo”. É óbvio que tal conselho fere a ética, uma vez que 
legitima a desonestidade. Todavia ele mais me assusta pela pequenez. 
Quem pauta a sua vida por “levar vantagem em tudo” é, na realidade, um 
“ladrão de galinhas”: Fura fila, ultrapassa pela direita no trânsito, sonega um 
pouco aqui e ali, comete umas mentirinhas, etc. A mediocridade e a 
covardia não o deixam ir muito longe. E, o que é pior, demonstra total falta 
de dignidade, de autorrespeito. Ajudar e estimular a criança a transpor 
limites, eis a prática essencial a seu caminhar para idade adulta, para saciar 
seus desejos de excelência e também para fazê-la viver a moralidade como 
busca de dignidade, de autorrespeito. (LA TAILLE, 2001, p. 50). 

 

A escola não é apenas um local de aprendizado de conteúdos pedagógicos e 

informações. A escola é um espaço social de laços afetivos e relações, e não pode 

ficar à margem do que acontece na sociedade. A Educação é formação, e não 
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apenas informação, ela tem função social e precisa pratica-la para que o processo 

educativo faça sentido. A sociedade está vivendo grandes mudanças de paradigmas 

e a escola precisa criar recursos para escutar, acolher e possibilitar transformação. A 

educação não pode mais ser apenas um aval para o mercado de trabalho, ela 

precisa ser significativa também para a vida. 

 

3.3 A CRIANÇA DO SÉC. XXI 

 

Imagem 15 - Infância 

 

 Disponível em: http://4. bp.blogspot.com/- Fq4mn269bd8/UQlu2FnlwhI/AAAAAAAAAEE       
oWmuxrxPWUM/s1600/Norman+Rockwell+Checkup.jpg 

 

Via os meninos que jogavam bola de meia ao modo que de couro. E corriam 
velozes pelo arruado ao modo que tivessem comido canela de cachorro. 
Tudo isso mais os passarinhos e os andarilhos eram a paisagem do meu 
avô. Chegou que ele disse uma vez: Os andarilhos, as crianças e os 
passarinhos tem o dom de ser poesia. Dom de ser poesia é muito bom!  
 

Manuel de Barros 
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3.3.1 Breve relato sobre a história da infância 

Até o século XVI era muito alto o índice de mortalidade infantil diante disso os 

pais não se apegavam muito às crianças, que poderiam não sobreviver, 

Frequentemente as mães não amamentavam seus filhos e delegavam a função de 

alimentar e criar seus filhos. Não existia vínculo afetivo entre pais e filhos. A infância 

era um tempo curto vinculado à dependência dos adultos. Logo que as crianças 

desenvolviam-se eram misturadas aos adultos para aprenderem e ajudarem aos 

adultos nas tarefas e trabalhos. Eram tratadas como adultos pequenos e como parte 

dos ‘bens das famílias’. Como destaca Wolff: 

 

A família não era propriamente o espaço dos laços afetivos, ela estava mais 
voltada à conservação dos bens, prática de um ofício e à ajuda mútua, num 
tempo histórico em que homens e mulheres não sobreviveriam vivendo 
isoladamente, Pode-se dizer, portanto, que não havia ainda a “infância”, ou 
seja, uma separação entre o “mundo da criança” e o “mundo adulto”. 
(WOLFF, 2012, p. 36). 

 

A partir do século XVII ao XX houve uma grande mudança. As famílias 

passam a ser o local de cuidado e afeto, e os filhos deixam de ser parte dos bens 

familiares. Surge a ideia de que as crianças precisam ser educadas e que as 

escolas seriam o local ideal para essa aprendizagem, separadas dos adultos. 

Por outro lado outra mudança importante acontece, a família passa a ser o 

espaço de laços afetivos. As crianças deixam de ter a conotação de patrimônio da 

família. Agora os pais se importam com suas crianças, sua educação e seu futuro. A 

infância fica maior em relação às épocas anteriores, e surge a ideia de inocência e 

fragilidade sobre as crianças. Para diminuir o índice de mortalidade infantil estimula-

se as mães à responsabilidade de cria-las. É nessa época que surge o ‘mito do amor 

materno’. Ao longo do tempo a infância tornou-se uma etapa importante da vida, que 

precisava de uma atenção especial. 

Nos dias de hoje compreende-se que a criança não é ‘mini adulto’ e que a 

infância é uma etapa que precisa ser cuidada e respeitada para que haja um 

desenvolvimento saudável para a vida adulta. 

 

Estamos em um tempo histórico de grande visibilidade dada à infância e às 
crianças, que oscila entre uma imagem que suscita a sua superproteção ao 
mesmo tempo em que lhe atribui enorme poder. Entretanto, um poder 
relacionado ao consumo, ao acesso às tecnologias, aos irrestritos prazeres 
e satisfação imediatos, gerando, em certo âmbito, uma diferenciação entre a 
vida infantil e a vida adulta. (WOLFF, 2010, p. 38). 
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Nos dias atuais e em nenhuma outra época a infância teve tanta visibilidade, 

ela oscila entre a superproteção e um enorme poder. Mas esse poder está ligado ao 

consumo, ao domínio do uso da tecnologia como se isso fosse domínio de 

conhecimento, a pouca tolerância para frustração, à exigência de prazer imediato, 

gerando uma dificuldade em diferenciar o mundo adulto do mundo, infantil. 

Reconhecer e dar visibilidade às crianças, perceber que elas têm uma enorme 

capacidade de lidar com o mundo é uma coisa, mas não é por isso que se pode 

trata-las como supercrianças ou como se fossem adultos. Crianças precisam ter 

experiências do universo infantil.  

Muitos pais acreditam que por reconhecer as potencialidades das crianças 

elas devam fazer o máximo de atividades possíveis para que possam ter ‘sucesso 

no futuro’ ou vantagem nesse mundo competitivo como se estivessem desde a tenra 

idade escrevendo seu currículo para o mercado de trabalho. E essas atividades 

geram performances, que são para responder uma expectativa do mundo adulto que 

não são necessidades das crianças. 

A infância é o momento para experimentar, para se ter experiências vividas, 

conhecer possibilidades, e poder escolher. Porém, cada vez mais a infância vai se 

encurtando no tempo e sendo recheada de atividades para desenvolver habilidades 

para um ‘sucesso futuro’. Com isso tem aumentado significativamente a ocorrência 

de estresse infantil. A este respeito questiona Wolff: 

 

Será que estamos de alguma forma retroagindo aos tempos da 
indiferenciação? Estamos trazendo ao mundo infantil a ideia de que as 
crianças são adultos em miniatura? Temos visto tamanha exigência de 
performance dirigida às crianças que cada vez mais tem se tornado comum 
fazermos referências ao estresse infantil. “O estresse é uma manifestação 
do organismo diante de situações em que o ser humano é exigido a 
adaptar-se, mostra que os adultos estão exagerando”. (WOLFF, 2010, p. 
42-43).  
 

Com o pretexto de que é preciso preparar a criança para o futuro criam-se 

necessidades desnecessárias para o mundo infantil, que correspondem às 

expectativas dos adultos de garantir o sucesso futuro. Essas atividades se 

convertem em obrigações, regras, normas, tecnologia para medir, classificar e 

estabelecer padrões e comparações. As agendas lotadas, ou excesso de atividades 

podem prejudicar o aprendizado e comprometer a criatividade.  
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De acordo com o neurobiólogo Yi Zhong do Laboratório Cold Spring Harbor, 
em Nova York, constatou que pessoas que estudam por períodos mais 
longos, divididos por pausas costumam ter melhor resultados. Quando nos 
concentramos por muito tempo em uma atividade sem parar para 
descansar, há aumento dos níveis de enzimas tirosina fosfatase SHP-2 que 
interfere no armazenamento da memória. (CORRÊA, 2014, p. 56). 
 

Por isso é preciso entender e respeitar as especificidades da infância. 

Desenvolver estratégias de cuidado e de relacionamento, que possibilitem 

estabelecer relações significativas com o mundo. 

 

 3.4 DESEMPENHO ESCOLAR 

 

Não deve ser minimizada a dificuldade em aprender, quando não há um 

comprometimento neurológico, sob risco de fazer com que essa dificuldade 

comprometa seriamente a autoconfiança e a autoestima das crianças e que não 

consigam superar isso no futuro. Muitas vezes a dificuldade não está centrada 

apenas no aluno. Frequentemente ela é cunho é de sócio cultural e/ou 

psicopedagógico. Essas dificuldades produzem grandes danos na autoestima 

infantil, podendo repercutir na vida adulta. A criança se compara com os outros 

alunos e por mais que se esforce não consegue atingir às expectativas. 

Frequentemente esse esforço e frustação desdobram-se em atitudes inadequadas, e 

por sua vez esse comportamento inadequado faz com que se sinta pior, fracassada. 

De acordo com Ciasca (apud MALUF, 2010, p. 21) muitos fatores podem 

produzir dificuldades no bom desempenho escolar, tais como:  

 Desorganização na rotina familiar; 

 Pais muito exigentes ou pais pouco exigentes; 

 Bullying; 

 Metodologia da escola; 

 Excesso de atividades extracurriculares; 

 E ainda situações mais graves, tais como, perdas de familiares, por morte ou 

separação, envolvimento por drogas. Maluf afirma que: 

 

Os distúrbios e as dificuldades de aprendizagem não são produto de uma 
classe social, mas encontra-se com maior incidência nas camadas menos 
favorecidas, em que associados ao problema acadêmico, somam-se outras 
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dificuldades relacionadas ao acesso ao sistema de ensino e à manutenção 
da criança dentro desse sistema. 
Outros fatores também estão relacionados à incidência de dificuldades 
escolares, que alteram as cifras e porcentagens das crianças com o 
problema de origem orgânica, ou pedagógico ou ambos indistintamente. 
Ensinar e aprender são processos lentos, individuais e estruturados, quando 
não se completam por alguma falha interna ou externa surgem distúrbios e 
as dificuldades de aprendizagem, levando a criança não só a desmotivação 
quanto ao desgaste e à reprovação, transformando num rótulo dentro da 
escola, “perturbando” pais e professores que buscam a partir daí, todo e 
qualquer tipo de diagnóstico na tentativa de descobrir as causa, de 
classifica-las, se possível encontrar uma solução objetiva para o quadro. 
(CIASCA apud MALUF, 2003, p. 29). 

 

Para Ciasca (apud MALUF, 2013, p. 21) pais e professores podem ficar 

atentos a alguns sinais da dificuldade de aprendizagem como: 

 Dificuldade em ouvir histórias até o fim;  

 Seguir instruções e combinados; 

 Demora em se alfabetizar, escrever; letra ilegível;  

 Dificuldade em memorizar; planejar; fazer as tarefas;  

 Relutância em desenhar e escrever. 

 

3.5 COMPORTAMENTO INADEQUADO 

 

Imagem 16 - Comportamento Inadequado 

 

Disponível em: http://creativenotebook.co.uk/wp-content/uploads/2013/10/rockwell-schoolgirl.jpg 
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Comportamentos inadequados entre os estudantes como: desatenção, 

inquietação excessiva, agressividade verbal e/ou física, apatia, desobediência 

constante sempre foram questões difíceis de lidar para pais e professores. Como 

decidir qual a melhor estratégia para lidar com essas questões? Punir? Dar limites? 

Psicólogo? Medicar? Tudo junto? Essas estratégias ou diagnósticos precisam ser 

decididos com cautela e responsabilidade. Além das questões neurológicas, é 

preciso observar todos os fatores que possam estar causando essas atitudes 

indesejadas. Investigar situação familiar, rever o ambiente escolar para descobrir o 

que, e como esses ambientes estão de alguma forma contribuindo para o 

surgimento dessas atitudes inadequadas. Atualmente vive-se em tempos de pressa 

e fica ‘mais fácil’ rotular e medicar o aluno, focando o problema apenas na criança.  

De acordo com a revista Nova Escola de julho de 2013, a ANVISA (Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária), com base em dados do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Produtos Controlados faz um alerta, a partir de Ferreira que 

chama atenção: 

 

[...] para um problema que deveria alarmar o país. Em três anos, o consumo 
do metilfafanidato, princípio ativo de remédios como Ritalina, Concerta e 
Ritalina LA, teve um aumento de 73% entre crianças de 6 a 16 anos. A 
substância é muito empregada no tratamento no Transtorno de Déficit de 
Atenção com ou sem Hiperatividade (TDAH) além de outros distúrbios 
comportamentais atribuídos a questões cognitivas. Muitos docentes e pais 
se satisfazem com o diagnóstico e veem no remédio o único meio para 
controlar um “aluno-problema”. A comprovação aparece nos dados da 
ANVISA. Segundo relatório, nos três anos estudados, o consumo de 
medicamentos caiu nos períodos de férias escolares (julho, dezembro e 
janeiro). Recorrer à farmácia pode parecer solução simples, mas a 
medicalização é uma opção custosa e arriscada. Entre as reações adversas 
do uso de medicamentos à base de metifanidato são citadas desordem 
psiquiátricas, redução do apetite, depressão, crise de mania, tendência à 
agressividade, morte súbita, eventos cardiovasculares graves e excessiva 
sonolência. O remédio, portanto deve ser a última alternativa. (FERREIRA, 
2013, p. 20).  
 

Em que aspectos a atual estrutura escolar colabora para reforçar 

comportamentos inadequados em alguns alunos?  

Para entender essa questão se faz necessário entender as profundas 

mudanças de paradigmas da educação, compreender também por que a atual 

estrutura do sistema educacional funciona desta forma. 

Para complementar, será apresentado um resumo do vídeo ‘Mudando 

Paradigmas na Educação’ - RSA Animate (2010), do educador premiado Sir Ken 
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Robinson. De acordo com Robinson (Changing, 2010), todos os países do mundo 

estão mudando a educação pública por duas razões: uma econômica e a outra 

cultural. A primeira, a econômica, questiona em relação ao futuro das crianças. O 

que será feito para que elas possam assumir a economia no sec. XXI, se não é 

possível saber como será a economia num futuro próximo diante das crises 

recentes? A segunda é a Cultural, que questiona como será a educação da geração 

atual para que possam ter uma percepção de identidade cultural e poder passar os 

genes culturais para sua comunidade, e ao mesmo tempo ser parte do processo de 

globalização. Como isso será feito? Repetindo o que foi feito no passado? Antes se 

acreditava que se as pessoas estudassem e tivessem um diploma, conseguiriam um 

bom emprego. Mas isso não é mais garantia agora. Não se discute que é importante 

ter os diplomas, mas eles não são mais garantia de futuro seguro e tranquilo. As 

crianças não acreditam que a escola garanta o futuro. O problema é continuar 

fazendo isso da mesma forma que faziam no passado. Os padrões atuais das 

escolas ainda funcionam com estruturas pensadas na cultura intelectual do 

Iluminismo e em circunstancia econômicas da revolução industrial. Numa época em 

que não existia educação pública. Criar educação pública financiada pelo governo 

grátis e obrigatória para todos foi extremamente revolucionário para época. Algumas 

pessoas foram contra, pois acreditavam que crianças de rua, ou da classe operária 

não se beneficiariam da educação pública, e que mandá-las para escola era um 

desperdício. Para enfrentar isso os educadores afirmaram a necessidade de escola 

pública para todos, através de uma série de pressupostos que acreditava na Visão 

Iluminista da Inteligência. Acreditava-se que a inteligência real consistia em 

desenvolver certos tipos de dedução lógica e conhecimento dos clássicos. O que 

passou a ser considerada habilidade acadêmica. E isso é que está profundamente 

implantado na cadeia genética da educação pública até hoje. O problema é que se 

acreditava que existiam dois tipos de pessoas. Acadêmicos, (os inteligentes) e os 

não acadêmicos e (sem inteligência). Muitas pessoas brilhantes acham que são 

incapazes porque são avaliadas apenas por esse aspecto específico da mente. 

Claro que a educação acadêmica favorece um grande número de pessoas, mas não 

é a maioria. E essas pessoas sofrem com isso.  

Ainda na visão de Sir Ken Robinson (Changing, 2010) essa é a fonte do caos. 

A fonte dos comportamentos inadequados pela dificuldade de adaptação à estrutura 

escolar. O que é totalmente diferente de não aprender. Isto é a atual epidemia do 
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TDAH. Robinson (Changing, 2010), não contesta a existência do Transtorno de 

Défict de Atenção e outros transtornos, que vem sendo diagnosticado hoje em dia. 

Mas um aumento de 70% no consumo de substancias como RITALINA e ADEROL 

em relação a 2009, é alarmante. O fato é que não é uma epidemia e por isso é 

preciso ter mais cautela nesses diagnósticos. As crianças estão vivendo o período 

mais estimulante da história da Terra. São estimuladas por várias plataformas, 

computadores, múltiplas mídias e informações e são penalizadas por não prestarem 

atenção às coisas chatas, por que muitas vezes não faz nenhum sentido na vida 

delas, tarefas, deveres, testes padronizados. As crianças estão sendo medicadas 

com drogas com efeitos colaterais no mínimo questionáveis. E tudo isso para que? 

Para acalmá-las e para que se enquadrem no perfil escolar. Está se anestesiando a 

criança para ela se concentrar. Quando deve-se despertá-las para o que elas têm 

dentro de si? 

Ainda de acordo com Robinson (Changing, 2010) o atual modelo de sistema 

educacional que se tem é moldado nos interesses do sistema de industrialização, e 

na sua forma de se organizar. Por exemplo: Tudo é padronizado e produzido como 

linha de produção. As crianças são separadas por faixa etária, como se o mais 

importante fosse a data de fabricação, o tempo é separado por sinais sonoros, os 

testes padronizados e não pode haver consulta (cola). Existem vários modos de 

aprendizagem. As crianças podem ser boas em algumas áreas de conhecimento e 

em outras nem tanto, independentemente da idade e podem ter grande rendimento 

na aprendizagem em grupo ou preferir ficar sozinha.  Quando se fala em modelo de 

aprendizado não se deveria ter como base neste modelo de produção. O atual 

sistema educacional baseia-se em normatização. Alguns estudos e pesquisa 

apontam a direção oposta para desenvolver a aprendizagem e investem no 

desenvolvimento da criatividade e na habilidade do pensamento divergente. 

Criatividade processo de ter ideias originais que tem valor. Pensamento divergente é 

uma habilidade fundamental para a criatividade, é a capacidade de imaginar 

respostas diferentes para a mesma pergunta, é a múltipla capacidade de interpretar 

uma pergunta. Seria útil valorizar o pensamento, não apenas o linear e convergente, 

mas todas as formas de pensar e achar soluções para o mesmo problema.  

De acordo com Robinson (Changing, 2010) existe um teste que mede a 

capacidade de pensamento divergente. Uma das frases do teste é: Quantas 

utilidades você dá para um clips de papel? As pessoas normalmente dão de dez a 
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quinze respostas. Pessoas boas nisso acham até 200 respostas. A pesquisa foi feita 

com 1500 pessoas. Eram crianças na faixa etária de 4 a 6 anos e foram avaliadas 

como 98% gênios em pensamento divergente. Como era uma pesquisa longitudinal 

então novos testes foram feitos nas mesmas crianças, 5 anos depois agora elas 

estavam com idade entre 8 a 10 anos e o resultado foi de 50% e 5 anos depois, 

mais uma vez, nova queda e apenas 30% atingiram o índice superior em 

pensamento divergente. É de se esperar que quando se amadurece a tendência é 

melhorar, e o que se ressalta nessa pesquisa é que com o passar do tempo as 

crianças deterioram a sua habilidade de ter pensamento divergente. Isso acontece 

por que foram educadas nas escolas, passaram 10 anos ouvindo: Há UMA resposta 

e não consulte, pois isso é colar. E isso é assim não por que os professores querem, 

mas por que isto está na “cadeia genética” da educação. É preciso pensar diferente 

sobre a capacidade humana de aprender. Extinguir esse conceito de acadêmico e 

não acadêmico. Perceber que colaboração produz crescimento e que se separar as 

pessoas e avaliá-las separadamente, cria-se uma espécie de barreira natural de 

aprendizado. Os melhores resultados de aprendizado acontecem em grupo e 

consultar não é colar.  

Robinson (Changing, 2010) sugere que a educação tem que desenvolver-se 

em três frentes. Em primeiro lugar, que se deveria promover a diversidade, 

oferecendo um currículo amplo e incentivar a individualização do processo de 

aprendizagem. Em segundo lugar, deve promover a curiosidade através do ensino 

criativo, que depende da formação de professores de alta qualidade e 

desenvolvimento. E, finalmente, ele deve concentrar-se em despertar a criatividade 

através de processos didáticos alternativos, que colocam menos ênfase em testes 

padronizados. 

Será que no século XXI deve-se manter a educação escolar da mesma forma 

que no século IXX e XX? O que mudar e como mudar para dar espaço, vez e voz 

para aqueles alunos que não se adaptam a tanta formatação, mas que precisam 

estar nas escolas? Cada escola tem um perfil e com criatividade o arteterapeuta 

pode ajudar a criar novas possibilidades de processos reflexivos para atender a 

essas novas demandas.  
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CAPÍTULO IV 

 

COMO AS HISTÓRIAS PODEM AJUDAR A RESSIGNIFICAR A 

HISTÓRIA PESSOAL DOS ALUNOS 

 

Imagem 17 - Música 

 

Disponível em: http://blogs.wfmt.com/offmic/2013/12/16/childs-play-on-exploring-music/ 

 

4.1 ARTETERAPIA - UMA ABORDAGEM JUNGUIANA NA INFÂNCIA 

 

Diniz (2004), em seu artigo “A Utilização da Arte Terapia na Clínica Infantil 

com Abordagem Junguiana”, explica as fases do desenvolvimento humano. Aqui 

será apresentado um breve resumo desse artigo. 

De acordo com Diniz (2004) para Jung, o inconsciente existe à priori, 

contendo todas as possibilidades e potencialidades do sujeito. Ao longo da infância 

a consciência vai se estruturando, diferenciando-se do inconsciente. O 

desenvolvimento humano, segundo Neumman (apud Diniz, 2004) se dá através de 

ciclos arquetípicos de desenvolvimento, que são evolutivos e estruturantes na 

transformação evolutiva da consciência. A primeira fase da infância, Ourobórica, é a 

fase intrauterina e os primeiros meses do bebê, correspondendo mitologicamente à 



52 

 

imagem da serpente alada que engole a própria calda. Na segunda fase a criança 

passa a reconhecer o outro representado pela figura materna. A imagem arquetípica 

é a Grande Mãe, que traz em si a bipolaridade de aquecer e nutrir / abandonar e não 

nutrir. A criança é totalmente dependente da figura que cuida, necessitando de 

alguém para a sua sobrevivência. A formação do Ego está diretamente ligada a 

experiência corporal e aos poucos ela percebe o seu envelope corporal. A 

separação entre o dentro e o fora, o eu e o não eu, vive através do corpo os limites 

da sua personalidade. A seguir a criança entra na Fase Patriarcal quando acontece 

um distanciamento progressivo entre a consciência e a inconsciência quando 

começa a lidar com normas, regras, é capaz de interagir, adquire noções de 

continuidade, passa a ter memória, noções de ontem, hoje e amanhã. Conquista 

estágios iniciais de independência. A imagem arquetípica do pai traz para criança 

um lado ativo, prático. Traz o lado funcional, valores, do mundo real, o mundo regido 

pela ética, normas e tempo. A criança precisa adaptar-se ao universo sócio cultural. 

O período do patriarcado constitui a maior parte da infância. No final dessa fase, 

agora pré-adolescência, em plena idade escolar, a criança entra na fase do Herói, 

que constitui uma tentativa do Inconsciente em criar um modelo de Complexo do 

Ego Ideal, que permanece em harmonia com as exigências da Psique. É capaz de 

colocar-se no lugar do outro, suportar a tensão dos opostos, está construindo a sua 

individualidade e suas relações com o outro. Essas fases são acumulativas. Diniz 

(2004) afirma que de acordo com Neumann, o regente do desenvolvimento do 

sujeito nas diferentes etapas da vida, é o Self – Centro da Psique.  A medida que a 

criança se desenvolve, ocorre uma crescente tensão entre o sistema consciente do 

Ego e o sistema inconsciente do corpo. Tal tensão é a fonte de energia psíquica, 

que diferencia os homens dos animais. Na infância ocorre um período de ‘Ego-

centração’, isto é o Ego não percebe a sua dependência do todo. E na segunda 

metade da vida surge no Ego a conscientização da centroversão. O movimento da 

psique, agora foca a Individuação, que consiste no fato de ser único, complexo, 

consciente, diferente de todos. A fase do desenvolvimento infantil que esta pesquisa 

aborda é a Patriarcal e a do Herói. A vivência terapêutica nesta fase induz ao reforço 

da identidade, à força, à motivação, à capacidade e a coragem. Atividades de 

superar obstáculos, construção, superação, transformação. A criança é capaz de 

criar junto com os outros, sua atividade plástica também envolve o racional, é capaz 

de planejar, gosta de histórias com música e figuras e também inventa histórias.  
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4.2 HISTÓRIAS E O DESENVOLVIMENTO PSIQUICO INFANTIL 

 

Imagem 18 - Imaginação 

 

Disponível em: http://uploads0.wikiart.org/images/norman-rockwell/vacation-boy-riding-a-goose-
1934.jpg 

 

Mitos e contos de fadas dão expressão a processos inconscientes e sua 
narração provoca a revitalização desses processos, restabelecendo assim 
conexão entre o consciente e o inconsciente. 
                                                                                                                  Jung 
                        

O processo Arteterapêutico com abordagem Junguiana, psicologia analítica, 

atua através da Arte, possibilita estratégias criativas transdisciplinares que facilitam 

a resolução de questões, conflitos, e ajuda a afirmar a identidade. Os contos e as 

narrativas falam ao inconsciente coletivo de questões universais, e age como 

catalizador em parceria com as modalidades expressivas para o entendimento de 

aspectos gerais da estrutura psíquica. 

 

A inclusão dos contos como um instrumento de valor terapêutico, entre 
outras variáveis, deve-se ao fato de representarem em suas narrativas 
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fenômenos universais, e por terem como fonte o inconsciente coletivo, 
apresentando evidências de uma memória humana ancestral, o que vai 
facilitar a compreensão da trajetória da aperfeiçoamento, evolução e 
individuação humana. (PHILIPPINI, 2009. p.118). 
  

 

Os contos assim como os sonhos são cheios de símbolos, a trama e os 

personagens oferecem a possibilidade de identificação, projeção, e transformação 

das histórias. 

 

Hoje, como no passado, a tarefa mais importante e também mais difícil na 
criação de uma criança é ajudá-la a encontrar significado na vida. Muitas 
experiências são necessárias para se chegar a isso. A criança, à medida 
que se desenvolve, deve aprender passo a passo a se entender melhor; 
com isto, torna-se mais capaz de entender os outros, e eventualmente 
pode-se relacionar com eles de forma mutuamente satisfatória e 
significativa. Para encontrar um significado mais profundo, devemos ser 
capazes de transcender os limites estreitos de uma existência autocentrada 
e acreditar que daremos uma contribuição significativa para a vida senão 
imediatamente agora, pelo menos em algum tempo futuro. Este sentimento 
é necessário para uma pessoa estar satisfeita consigo mesma e com o que 
está fazendo. Para não ficar à mercê dos acasos da vida, devemos 
desenvolver nossos recursos interiores, de modo que nossas emoções, 
imaginação e intelecto se ajudem e se enriqueçam mutuamente. Nossos 
sentimentos positivos dão-nos força para desenvolver nossa racionalidade; 
só a esperança no futuro pode sustentar-nos nas adversidades que 
encontramos inevitavelmente. (BETTELHEIM, 2002, p. 3-4). 

 

As histórias desenvolvem a atenção, a concentração e favorecem o 

amadurecimento conforme os enredos vão ficando mais elaborados. Elas podem ser 

um estímulo para dar passagem para expressões.  

 

Para dominar os problemas psicológicos do crescimento – superar 
decepções narcisistas, dilemas edípicos, rivalidades fraternas, ser capaz de 
abandonar dependências infantis; obter um sentimento de individualidade e 
de autovalorização, e um sentido de obrigação moral - a criança necessita 
entender o que está se passando dentro de seu eu inconsciente. Ela pode 
atingir essa compreensão, e com isto a habilidade de lidar com as coisas, 
não através da compreensão racional da natureza e conteúdo de seu 
inconsciente, mas familiarizando-se com ele através de devaneios 
prolongados - ruminando, reorganizando e fantasiando sobre elementos 
adequados da estória em resposta a pressões inconscientes. Com isto, a 
criança adequa o conteúdo inconsciente às fantasias conscientes, o que a 
capacita a lidar com este conteúdo. É aqui que os contos de fadas têm um 
valor inigualável, conquanto oferecem novas dimensões à imaginação da 
criança que ela não poderia descobrir verdadeiramente por si só. Ainda 
mais importante: a forma e estrutura dos contos de fadas sugerem imagens 
à criança com as quais ela pode estruturar seus devaneios e com eles dar 
melhor direção à sua vida. (BETTELHEIM, 2002, p. 8). 
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As histórias, mitos, lendas, fábulas, contos de fadas, histórias de todos os 

tipos, são boas para trabalhar no processo arteterapêutico. Assim como recontar as 

histórias, modificar o final faz com que projetem algo de suas vidas. As histórias 

facilitam o autoconhecimento e desenvolvem a empatia com outras pessoas ou 

situações. 

 

4.3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Cada ser é único e recebe a Vida para desenvolver seus potenciais e a 
Arteterapia contribui para que o ser humano chegue à sua Essência. A arte 
utilizada terapeuticamente, facilita-nos a encontrar o nosso ouro, o nosso Si 
mesmo. (PHILIPPINI, 2009, p. 9). 

 

O estágio aqui apresentado de forma sintetizada, terá a função de ilustrar 

aspectos do processo arteterapêutico, como uma possível ferramenta para auxiliar 

dificuldades de cognição e relacionamento, muito comuns no espaço escolar. 

O local do estágio é no CIEP A.N., no Humaitá, Rio de Janeiro, que atende 

principalmente às crianças de baixa renda, moradores da Rocinha e comunidades 

de várias periferias. O estágio foi desenvolvido com o objetivo de desenvolver um 

espaço de livre expressão e desenvolvimento da criatividade através do trabalho 

terapêutico para um grupo de oito crianças, na faixa etária 6 a 8 anos, com várias 

dificuldades como aprendizado. Esse grupo foi formado por indicação da direção da 

escola que relatou algumas possíveis questões como suspeita de abusos, morte da 

mãe, agressividade, baixa autoestima, agitação excessiva em sala. Questões que 

estavam afetando o bom rendimento cognitivo até o relacionamento entre os colegas 

e professores. São três meninos MF, E, L e cinco meninas JA, JE, DA, JO, KV. As 

sessões iniciais são sessões diagnósticas onde as produções feitas serão 

analisadas para chegar-se a hipótese diagnóstica reconhecem e/ou confrontam as 

hipóteses levantadas. Toda produção feita pelo grupo, é guardada para que ao final 

cada um possa observar, a evolução do processo como uma narrativa do que foi 

vivido.  

Estas sessões iniciais são para avaliação e diagnóstico. Foram vivências com 

atividades lúdicas e modalidades expressivas diversas, para que as crianças 

pudessem se expressar com espontaneidade e criatividade. Desta forma questões 

afetivas mais difíceis poderiam emergir de forma indireta e/ou simbólica.                                                                            

Cada sessão divide-se em três momentos. Geralmente no início todos sentam-se em 
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roda e combinam alguma atividade que agregue o grupo. No segundo momento 

experimenta-se uma atividade com alguma modalidade expressiva, é uma atividade 

um pouco mais longa e vinte minutos finais arruma-se o material e comenta-se o que 

foi vivido. 

     
Imagem 19 - Modalidades Expressivas 1 

 

 Acervo pessoal da autora 

 

Nesta fase inicial eles trabalham com colagem, pintura, sucata, modelagem 

entre outras e procura-se observar o que emerge das produções imagéticas. Não 

somente a produção plástica é avaliada, mas também como se expressam: com 

desenvoltura? Prazer? Timidez? Sabem esperar? Compartilhar? Compreendem a 

proposta feita? 

As sessões duravam 1 hora e 40 min e iniciavam com jogos como: Passa 

Anel, Morto Vivo e Telefone Sem Fio. A experiência lúdica ajuda a descobrir e 

favorece o desbloqueio do processo criativo, e permite observar qualquer dificuldade 

que o grupo possa apresentar, tais como: compreender e seguir as regras das 

brincadeiras, fazer acordos. 
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Algumas linguagens e materiais estarão a serviço do desbloqueio, liberação 
de conteúdos inconscientes e fluência do processo criativo. Outras estarão 
favorecendo mais a comunicação e a configuração das informações 
objetivas, enquanto outras permitem a saída do plano fugidio das ideias, 
sensações, emoções, para o campo concreto da densidade, peso, volume e 
texturas. (PHILIPPINI, 2009, p. 18).  

  

Imagem 20 - Modalidades Expressivas 2 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Todos os grupos, independentemente da biografia e da cronologia dos 
participantes, apresentam um tema simbólico comum, uma questão 
psicodinâmica central, que enlaça suas histórias e que irá gradualmente se 
desvelando e se revelando no decorrer das sessões. (PHILIPPINI, 2011, p. 
95). 
 

Neste grupo, as crianças pertencem às turmas diferentes, apenas dois são da 

mesma turma e apesar de participarem das várias atividades feitas em conjunto, 

pouco interagiam entre si, ainda, não se constituíram como grupo. Outra questão 

sempre presente era a dificuldade em cumprir combinados, ou regras dos jogos que 

eram frequentemente desrespeitadas. Então foram propostas algumas atividades 

sonoras como: brincar de Escravos de Jó, fazer instrumentos musicais de sucata e 

tocá-los, repetindo sequências sonoras, e tais atividades ajudaram ao grupo a 



58 

 

perceber o outro, esperar a vez, não sair do ritmo. Em outras sessões foram 

trabalhadas atividades como: dançar músicas engraçadas que mandam fazer 

posições, caras e bocas engraçadas que auxiliaram no grupo a se aproximarem uns 

dos outros. A cadência, o ritmo, a música e o corpo produzem uma afinidade física 

entre eles. Nesta fase de desenvolvimento crianças lêem o mundo principalmente 

pelo corpo e pela expressão corporal. O fato é que a música traz alegria e cria uma 

ligação entre as pessoas. A música favorece a formação de vínculos. 

 

Imagem 21 - THUTHUÊ! 

 

Acevo pessoal da autora 

 

Em sala de aula, as experiências musicais de participação ativa promovem 
o desenvolvimento global (motor, psíquico, cognitivo, sensorial, afetivo e 
social) da criança de maneira efetiva. A vivência desse tipo de experiência 
repercute sobre os demais objetivos educacionais: as mesmas técnicas 
básicas de atenção, concentração, imaginação, criação e controle nas 
respostas são essenciais para todas as áreas do conhecimento, por que 
fazer música pressupõe a utilização do corpo inteiro, da dinâmica corporal, 
do equilíbrio, da coordenação audiovisiomotoras, do estabelecimento de 
relações e ordenações espaço-temporais e da utilização equilibrada dos 
dois hemisférios corporais (lateralidade), proporcionando assim a tomada de 
consciência de si mesmo como sujeito e como objeto de ação. Assim a 
criança passa a diferenciar-se do outro, a situar-se e orientar-se no espaço 
e a conscientizar-se de seus próprios limites e limitações. (LEPIQUE, 2002, 
p. 33). 
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Imagem 22 - Entre o corpo e a música brotam imagens 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Começa um novo ciclo e por meio de estímulos geradores vai-se tentar 

potencializar conteúdos internos que possam ser elaborados e transformados. Os 

estímulos geradores são atividades que partem de um ‘tema simbólico que 

corresponde à hipótese diagnóstica e propõe através dessa atividade psicodinâmica 

mobilizar a todos do grupo para que possam elaborar de forma uma dificuldade 

comum ao grupo. Essas abordagens referentes a esse campo simbólico que podem 

ser estimulados com filmes, histórias poesias, música como ‘mote’ para as 

atividades expressivas. 

 

No segundo ciclo do processo arteterapêutico breve, o papel do 
arteterapeuta alterna-se entre Figura e Fundo, com predomínio para 
Fundo, pois, à medida que usa estímulo gerador, seja qual for este campo 
simbólico, será o que vai preponderar na atenção e na imaginação do 
grupo, e o arteterapeuta já estará “atrás” deste estímulo, coletando os 
dados indicadores, ou não, da validação da sua hipótese diagnóstica, ou 
seja, na percepção do grupo, o que é mais relevante, nesta fase, é o campo 
simbólico que está sendo dinamizado por meio do facilitador, seja um filme, 
uma poesia, um texto, uma letra de música, etc. (PHILIPPINI, 2011, p. 100, 
grifo da autora). 
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Algumas histórias clássicas como João e Maria e João Pé de Feijão, foram 

escolhidas para dinamizar as sessões em parceria com algumas modalidades 

expressivas como desenhar, recontar, teatralizar cujo relato virá a seguir. 

 

Imagem 23 - João e Maria 

 
Acervo pessoal da autora 

 

A história João e Maria foi contada duas vezes em duas sessões. A primeira 

foi contada oralmente e de memória. E a pedido das crianças fez-se uma segunda 

sessão e foi projetado um vídeo da história de João e Maria, as crianças ficaram 

muito concentradas e pediram para repetir o vídeo. Para a dinâmica foi preparado 

um conjunto de desenhos com cenário e personagens da história João e Maria, que 

foi xerocado, e cada criança participante recebeu seu kit após ouvir a história. Lápis 

de cor, lápis cera, palito de sorvete, tesoura, cola, e foi proposto que recontassem o 

trecho que mais interessou na história e que se quisessem poderiam modificar a 

história. O grupo participou com entusiasmo da atividade colorindo, recortando, 

colando e ‘montando os fantoches’ no palitinho de sorvete. Porém quando foram 

recontar os trechos da história ficaram muito tímidos, a princípio, e recontaram de 

forma quase inaudível. Aos poucos foram criando coragem, vencendo a timidez e 

alguns relatos foram surgindo como: - Eu matava a bruxa e ficava morando na casa 

de doces e ficava rico com o tesouro da bruxa. - E o pai? Vocês iam buscá-lo? - Ah 

não! Ele pode ficar lá na casa dele com a mulher dele. 
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Imagem 24 - João Pé de Feijão 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Esta história fala de ser inteligente, esperto, ter coragem, do menor enfrentar 

o maior. Quando a história de João e o Pé de Feijão foi contada, eles a ouviram a 

partir de uma leitura do livro de história “Volta ao Mundo em 52 Histórias”, de Neil 

Philip (2006) Algumas crianças apresentavam bastantes dificuldades em ouvir uma 

história lida até o fim, sem interromper e sem implicar com os colegas. Tanto na 

história de João e Maria quanto na história do João e o Pé de Feijão, o grupo fica ou 

bastante agitado e expressam esse desconforto interrompendo, implicando, 

revidando, reclamando, mas na hora de participar da teatralização dos personagens, 

no cenário, todos participam com bastante desenvoltura, apesar de continuarem a 

falar bem baixo os diálogos. Mas, entre eles houve interação. Aos poucos pode-se 

ouvir entre os meninos:  

- Eu quero ser o Gigante, por que é grande e forte. (L) 

- Eu sou o João que é esperto. (MF) 

As meninas eliminaram os personagens masculinos, na história delas a 

giganta se salvava com a mãe do João (JA, JO, KV) Mas ainda bastante tímidas e 

quase inaudíveis, falando quase só entre elas, Apesar de estarem bastante 

envolvidas com a atividade. 
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O grupo está mais próximo, mas ainda não tem vínculo e tem o hábito de 

acusar o amigo para se destacar como melhor. Agora a história que foi contada foi 

Os Quatro Heróis. Esta história fala da amizade, dos amigos se protegerem, da força 

do grupo e da possibilidade em mudar a sua própria vida.   

A História foi narrada por uma gravação da coleção Disquinho que é cheia de 

músicas entre a narração. É um desafio para esse grupo ouvir a história sem 

acompanhar visualmente, como foi na história de João e Maria. Foi difícil e houve 

interrupções, mas como a história gravada contém várias músicas o grupo 

conseguiu seguir a história até o fim com uma música que eles amaram. Foi uma 

música com onomatopeias dos animais da história, (o burro, o cão, o gato, o galo). 

Rapidamente eles aprenderam e ficavam cantando a música junto da história. 

Aproveitar o interesse e desenvolver uma atividade é importante, porque pode-se 

perceber o quê, ou quais questões permeiam esse grupo. São ‘pistas’ que se abrem 

para desenvolver o processo arteterapêutico.  

Eles gostaram da história, e adoraram a música, que aprenderam 

rapidamente. Foi proposto fazer uma brincadeira em que cada um faria a voz do 

animal, quem estivesse ao lado, faria a voz do animal seguinte, assim em uma 

espécie de cânone, quando alguém errava tinha que recomeçar. 

 

Imagem 25 - Os quatro heróis 

 
Acervo pessoal da autora 

 



63 

 

Atualmente eles já não erram tanto, ficam mais atentos e sentem bastante 

prazer em não errar a brincadeira. O grupo agora presta mais atenção entre si, e 

conseguem cumprir alguns combinados e sentem prazer em cumpri-los. Após a 

brincadeira com a música foram utilizados moldes dos animais feitos de 

emborrachado, (E.V.A.). A princípio cada um escolhia qual animal que queria ser, e 

falavam com o outro, caso alguém tivesse pegado. Depois foi oferecido papéis e 

lápis cera e as crianças podiam usar os quatro animais contornando ou colocando 

os moldes por baixo do papel. Eles escolhiam os personagens que queriam ser e 

criavam cenas. Uma das crianças demonstra muita dificuldade em contornar ou 

produzir desenhos com os moldes (MF). Ele é uma criança muito agitada e 

frequentemente desconcentra o grupo, fala de forma inadequada, tem um 

comportamento muito regredido quando chamado a cumprir combinados. Fica muito 

aliviado quando é ajudado e demonstra ser muito inseguro para contornar objetos. 

Em outra sessão, Os Quatro Heróis, foram recontados, desta vez através da 

leitura do um livro ‘Volta ao mundo em 52 Histórias’ (2006). Ouvir uma leitura ainda é 

bastante difícil para o grupo, que interrompe com frequência.  Novamente as 

crianças pedem para cantar a música da coleção “Disquinho”, da sessão o anterior. 

Em seguida são oferecidas máscaras com a cara de cada animal e eles são 

estimulados a escolher um personagem e a falar alguma coisa para um amigo (da 

história). Fizeram a atividade com desenvoltura e alegria, já não são tímidos. Mas, 

ao final da sessão, comentaram sobre a história e falaram de seus amigos da escola 

e de casa. Foi quando (MF) resolveu falar o que pensava sobre cada colega do 

grupo. Elogiou (L) porque é engraçado, (E) porque as brincadeiras são legais (JA e 

JO) porque são meninas legais para brincar e falou que ficava chateado quando no 

recreio meninas mais velhas ficavam implicando com KV, por que a mãe estava 

presa, e diziam que ela era piolhenta, usava sapato de homem, que era pobre e falar 

isso não tinha nada a ver por que ela (KV) por que ela era muito bacana. Foi 

surpreendente visto que MF sempre incomodava a todas as crianças e gostava de 

xingar. Mais surpresa ficou (KV) e não desmentiu e ficou feliz com as palavras de 

(MF). Todos elogiaram (MF) pelas palavras e procuraram falar coisas gentis uns 

para os outros. O grupo sentiu que podia falar a partir daí. JA admitiu que batia nos 

colegas quando ficava zangada e (MF) admitiu que queria ser bebê que era chato 

ser grande. A direção desconhecia o bullying que (KV) estava vivendo no pátio na 

hora do recreio, e se comprometeu a investigar.  
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A utilização dos contos é muito antiga, como nos atesta a Medicina 
Tradicional Hindu (Ayuruvédica), onde contos personificavam o problema 
particular de um cliente e uma narrativa lhe era oferecida para sua 
meditação. Supunha-se que, meditando sobre aquela história a pessoa 
seria auxiliada a visualizar a solução. Nesta concepção, a partir da trama de 
um conto específico, acerca de desesperos, esperanças e estratégias de 
seres humanos que para vencerem suas atribulações, o ouvinte poderia 
descobrir um caminho criativo para encontrar consigo mesmo. Assim, 
através do conto e de suas funções terapêuticas poder-se-ia facilitar ao 
ouvinte encontrar sua própria solução, através da escuta, da reflexão da 
narrativa daquela história, que abrangeria seus conflitos internos em um 
determinado momento da vida. Esta estratégia segue válida até hoje e é 
importante ressaltar que o conteúdo do conto escolhido pode, à primeira 
escuta, não apresentar uma relação óbvia com o problema vivido no 
momento presente, no entanto as narrativas de contos podem conter 
sugestivas mensagens sobre possibilidades de transformação, que não são 
ostensivas. Nesta escuta, abrem-se espaços para a interferência da própria 
imaginação e da subjetividade e assim cada um retira apenas o que 
necessita daquilo que a história revela de forma coletiva, universal, 
arquetípica, e em processos que são lentos, delicados e suaves. 
(PHILIPPINI, 2009, p. 118-119). 
 

A escola é o laboratório da vida. Nela crianças e adolescentes vão 

experimentar confiar, em ser confiáveis, em ser justos ou não, enfim o que os 

estudantes serão nas suas relações com o mundo, é um reflexo com o que vivem 

nas suas relações pessoais na escola. Este aprendizado não pode ser esquecido ou 

ignorado. As regras são necessárias, mas não podem ser o único recurso pois para 

que possam ser respeitadas, precisam fazer sentido. A escola precisa ser um lugar 

onde haja escuta, e não pode mais se alicerçar apenas em regras cada vez mais 

vazias e punições. 

Ao criar um espaço arteterapêutico, a escola poderá ver e ouvir de outra 

forma os alunos e ao mesmo tempo propiciar aos mesmos a possibilidade de buscar 

soluções, construir bom senso, acatar as regras por escolha, aprender a expor seus 

pontos de vista. 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A Arte é muito mais do que cultura, estética e linguagem. A Arte é a maneira 

com que o ser humano, através dos tempos, encontrou para registrar sua vida, 

simbolizar suas experiências, emoções e crenças. A Arte além do seu aspecto 

criativo tem um enorme potencial terapêutico, agindo como facilitadora para 

processos de investigação pessoal. Através da Arte, o Ser Humano se vê autor, 

único com suas possibilidades e limitações.  

A Arteterapia por ser uma terapia com abordagem terapêutica que se utiliza 

da Arte como canal, oferece uma oportunidade lúdica, criativa, sensível, humana 

com múltiplas possibilidades de aplicação. No âmbito educacional, a Arteterapia por 

sua característica transdisciplinar pode propiciar um processo de aprendizagem 

criativo e prazeroso, permitindo melhor assimilação dos valores emocionais e 

intelectuais, favorecendo o amadurecimento da personalidade dos estudantes. Para 

os estudantes que tem dificuldade de cognição, e ou de relacionamento, além da 

importante e fundamental parceria com as famílias e professores, a escola pode 

oferecer um espaço de acolhimento, onde esses alunos podem se sentir 

pertencendo e seguros para reconhecer suas possibilidades e dificuldades, 

buscando novas soluções para suas questões de âmbito, escolar e se perceber 

como sujeito e autor da sua história. 

Para esses estudantes a Arteterapia, além de propiciar as atividades em 

grupo, usando várias modalidades da expressão artística, pode melhorar o baixo 

rendimento, os problemas de indisciplina, relações interpessoais, insegurança e 

agressividade. O trabalho Arteterapêutico, através das narrativas com seus temas 

cheios de símbolos universais, possibilita catalisar no processo Arteterapêtico em 

parceria com as técnicas expressivas e objetiva possibilidade não só desenvolver, 

estimular, dialogar, mas também de prevenir certas inadaptações, dificuldades e 

defasagem escolares.  

Vive-se uma época em que muitos paradigmas estão mudando e a escola 

precisa se adaptar a essas mudanças. A arteterapia se apresenta como uma opção 

terapêutica e pedagógica que pelo viés do prazer, da criatividade pode ajudar a 
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conseguir uma maior adesão por parte dos alunos, auxiliando para conseguir um 

melhor relacionamento consigo mesmo e com o mundo. 

Cada escola tem suas demandas e as metodologias são muito variadas, mas 

o que é comum a todas são questões como: as mudanças sociais, as famíliares, as 

inclusões de alunos com necessidades especiais, questões éticas inadequadas 

praticadas por alguns grupos como o bullying, a grande quantidade de crianças 

medicalizadas para se adaptarem a rotina escolar e caseira e professores que na 

sua grande maioria não tem na sua formação e habilitação necessária para lidar 

com essas situações. 

Para todas essas questões recomenda-se que coordenadores e professores 

avaliem os principais problemas e criem um espaço lúdico e criativo para 

desenvolver um processo arteterapêutico.  Este processo deverá ser elaborado por 

um arteterapeuta, de acordo com as especificidades de cada colégio. Podendo 

atender pequenos grupos de alunos, turmas inteiras e/ ou grupos de professores. 

Usando as narrativas como fio condutor da questão a ser tratada, ou inventando 

novas histórias, através das modalidades expressivas, e quem sabe inventando 

finais interessantes para suas vidas. Cria-se assim um espaço de interlocução para 

falar, ser ouvido, ouvir, escolher, conceder, fazer acordos, desenvolver de forma 

criativa e adequada relações interpessoais e intrapessoais. Recomenda-se também 

um aprofundamento deste assunto visto a necessidade de encontrar novas 

possibilidades para uma educação saudável e criativa. 
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