POMAR / SPEI
ALESSANDRA SILVA GRAÇA

ARTETERAPIA: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA VISÃO
TRANSDISCIPLINAR DO PROFESSOR DE ARTE NA ESCOLA
PÚBLICA

Rio de janeiro
2014

2

ALESSANDRA SILVA GRAÇA

ARTETERAPIA: CONTRIBUIÇÕES PARA UMA VISÃO
TRANSDISCIPLINAR DO PROFESSOR DE ARTE NA ESCOLA
PÚBLICA

Monografia

de

conclusão

de

curso

apresentada

ao

POMAR/SPEI como requisito parcial à obtenção do título de
Especialista em Arteterapia

Orientadora:
Prof a Ms. Dina Lúcia Chaves Rocha

Rio de janeiro
2014

3

Dedico esta monografia a Radharani, minha amada, a Sri
Krsna, meu amado, a minha mãe, tão amada e querida, grande
incentivadora, a meu companheiro, aos ‘nossos 5 filhos’ e as
pessoas que contribuíram, colocando sempre que possível um
pouco de amor e apoio.

4

AGRADECIMENTOS

À Angela Philippini, a minha tão afortunada turma PG15, onde fui acolhida, a cada
um dos meus professores, a minha família querida, aos amigos e, claro, à minha
orientadora.

5

A arte é uma fada que transmuta
E transfigura o mau destino.
Prova, olha, toca, cheira, escuta;
Cada sentido é um dom divino.
Manuel Bandeira

6

RESUMO

Este trabalho foi realizado com o intuito de identificar e promover a
importância da visão arteterapêutica/transdisciplinar na prática do professor
de arte na escola pública. Este estudo serve ao professor que encontra-se
exaurido pelos incessantes entraves, pelos quais, perpassam a educação
contemporânea e sinalizam a vivência de uma crise. Demonstra a urgente
necessidade de uma mudança no paradigma vigente. Busca-se acolher o
professor proporcionando-lhe

alguma

forma

de

abrigo, e

apontar a

importância da formação continuada, em especial contribuição da arteterapia,
que se mostra cada vez mais condizente com a realidade que nos cerca. A
arteterapia, pode servir, como um bálsamo, um alívio mediante as constantes
tempestades enfrentadas. Acredita-se, que através da arteterapia, aja a
possibilidade desse professor, obter um novo ânimo,

um novo vigor que

assegure sua própria sustentação, e traga benefícios a sua prática,
melhorando visivelmente sua relação com os alunos. Sugere-se neste estudo
que esta seja uma busca salutar e bem vinda. Uma busca que envolve toda
uma nova forma de enxergar, e lidar com a realidade. Essa nova visão
desencadeia outros percursos possíveis que são mais apropriados. Essa
forma

transdisciplinar

de

pensar

a

arte

é

inerente

as

propostas

arteterapêuticas. A partir desse alargamento de visão, aumentam-se as
possibilidades de se perceber um ganho maior residindo, no ‘sentido’, da
prática do professor de arte da escola pública.

Palavras chaves: Nova Visão – Arteterapia – Transdisciplinaridade - Escola
pública - Prática do professor
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APRESENTAÇÃO

Trabalhei durante alguns anos numa consultoria de marketing turístico,
realizei algumas viagens pelo Brasil, e passei por duas faculdades diferentes,
embora sem terminar, primeiro, a de arquitetura e segundo, a de comunicação
social, finalmente decidi por ingressar na terceira, a de Licenciatura em Educação
Artística que, felizmente, finalizei. E começava ali, uma longa jornada. Desejava
com esta faculdade poder unir o útil ao agradável. Sempre fui atraída pela beleza,
pela estética, pelo saber, pelo espírito escondido por trás das coisas. Sempre gostei
de descobrir sentidos. O sentido por trás daquilo que se faz, para mim, é o que
existe de mais bonito, de nobre e de interessante em qualquer coisa. Extrair beleza
da vida é como reconhecer a própria vida, o que de fato ela é. Buscar por isso
tornou-se minha tarefa de casa, nem sempre fácil, por tantas vezes, um caminho
tortuoso, árduo, duro, como extrair leite das pedras, e em outros tantos, um caminho
genuíno, revelando uma tarefa simples, fluída, como um rio correndo pro mar...
Assim que me formei, me vi desempregada do escritório em que trabalhava, e
tomei uma decisão, morar no ‘mato’. Primeiro veio Lumiar, uma cidadezinha na
região serrana, dentro de um sítio lindo, depois veio Paraty, na zona rural, um lugar
belíssimo também, mas junto dessa beleza toda vieram muitos desafios nas duas
cidades, vantagens e desvantagens que todo sonho implica. Tinha e ainda tenho o
ideal de levar uma vida mais simples, com valores e pensamentos mais elevados.
Relembrando, tentei um concurso e passei. Fui então ser professora de arte em uma
escola pública na região serrana. Que baque! Toda aquela imagem da arte
educação começava a ficar bem distante da realidade. Agora lá se vão quase 15
anos como professora de arte de escola pública, lecionando para o ensino
fundamental e médio, com 12 turmas.
Por volta de dois anos atrás, depois de um longo período de transformações
em minha vida pessoal, um relaciomento de 15 anos desfeito, um câncer no cólo do
útero curado e muitas reticências, senti um forte desejo de voltar a estudar. Queria
muito aprender coisas novas, principalmente práticas, mas claro que sabia o quanto
era importante unir essa prática a uma boa base teórica, reconhecendo o quanto um
bom embasamento teórico fortalece qualquer prática. Queria estudar algo que me
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desse uma segurança a mais, para lidar com tantas inseguranças, que servisse
como um suporte para minha bagagem profissional, porém, procurava junto um algo
a mais, que me trouxesse um retorno interior. Como um bom tempero de comida,
que alimenta e dá aquele gostinho de ‘quero mais’. Buscava algo que pudesse
ampliar minha visão da arte na escola, que influenciasse positivamente minha
prática, e a torna-se mais envolvente e preenchida de sentido.
Arteterapia foi o curso escolhido porque ele sempre me acenava nos meus
devaneios, sempre se mostrava como algo atrativo e possível. Pensei bem, decidi
fazê-lo pois parecia servir ao que procurava, porque desde que me entendo como
professora percebo a necessidade de enxergar outras possibilidades de fazer as
coisas, de experimentar novas abordagens metodológicas. Sabia, intuitivamente,
que a arteterapia podia me surpreender, trazer contribuições reais e profundas à
minha área de conhecimento e enriquecer minha vida.
Na minha formação em licenciatura, o tema da minha monografia foi ‘A
importância da reflexão na prática do professor de arte’ agora revejo o quanto este
tema ainda se faz presente na escolha desta formação continuada, nesta pósgraduação em arteterapia e no tema escolhido para esta monografia. Este curso
abre a possibilidade de novos campos de atuação e promove a saída da famosa
zona de conforto. É um curso provocador e acaba por promover uma prática mais
rica e desafiadora.
Reconheço que ser professora, muitas vezes, é um ato exaustivo. Dar aula
envolve um processo de doação intenso que envolve parte importante da minha
vida.
Sentia que precisava encontrar um curso que respondesse algumas
interrogativas que me assolam, também me reservasse surpresas, e é claro,
despertasse novas interrogações. Uma pós-graduação que trouxesse no mesmo
pacote, uma boa base teórica, uma boa quantidade de prática, e aquele gostinho de
‘quero mais’, enfim, um curso que pudesse sentir prazer de fazer, e ainda por cima
me abrisse portas, tanto dentro, quanto fora de mim. Foi nessa direção que fui em
busca...E encontrei, a Arteterapia, na clínica POMAR.
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INTRODUÇÃO

No desenvolvimento do tema, este estudo trata de investigar de que maneira
o professor de arte da escola pública pode buscar contribuições à sua prática
através da apropriação do conhecimento arteterapêutico.
Busca compreender-se à apropriação do conhecimento arteterapêutico, que
guarda

em

sua

transdisciplinaridade,

natureza
dessa

intrínseca
forma

o

a

possibilidade

professor

pode

de
se

trabalhar
desapegar

a
do

aprisionamento de uma visão hermética sobre sua disciplina, servir e ser servido
com uma prática mais prazerosa, enriquecedora e cheia de nuances desconhecidas.
O sistema de educação produz uma

tendência à massificação do

conhecimento e do indivíduo, portanto, normalmente obscurece e contradiz o próprio
caminho daquele que lida com a educação e se preocupa em criar alternativas, que
possam direcioná-lo e que promovam a expansão da consciência no trabalho que
realiza. O que geralmente ocorre é a não promoção de um ambiente onde o
indivíduo com suas idiossincrasias possa reconhecer-se como um ser importante,
único, ao mesmo tempo integrado e corresponsável pelo universo que o circunda.
Realmente as questões que o professor tem que lidar no dia a dia,
atualmente, não são nada fáceis, vide as implicações psicossociais que seu p úblico
está sujeito, os valores sociais e educacionais da contemporaneidade que são
difusos. As dificuldades que o professor enfrenta em sala de aula são apenas um
reflexo desta realidade, sem contar que ainda se vive num país com um índice
alarmante de analfabetismo funcional (tanto no segundo seguimento do ensino
fundamental quanto no ensino médio). Os professores, cada vez mais, carecem e,
as vezes, até padecem, por não reconhecerem forças que os apoiem e os instruam
nesse sentido. Aquele professor de arte, que deveria ser o mais aberto e preparado
para lidar com a sensibilidade humana vê-se distante do sentido de sua própria
prática. Acaba, naturalmente, por sentir-se desconectado de sua realidade. Perde,
assim, a oportunidade de ‘criar’ um outro ‘espaço’, onde possa agarrar sua prática a
identidade mais saudável, indispensável e inerente a todo trabalho que se propõe a
ter um mínimo de dignidade, e que visa produzir algum sentido.
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Portanto, o professor necessita de um conhecimento que fertilize sua prática,
tornando-o mais apto a lidar e romper com os velhos paradigmas que o cercam.
Assim nasceu a motivação para investigar um caminho a ser construído neste
sentido, de ampliar e renovar a visão que o professor tem de si mesmo, do próprio
indivíduo (aluno) e da sua prática.
Ressalta-se então que o estudo trata de investigar se a arteterapia tem
contribuições para uma visão transdisciplinar do professor de arte na escola pública.
O professor de arte carece de um olhar mais transdisciplinar, que permite
reconhecer outras forças que o auxiliem nessa jornada. Necessita de instrumentos
teóricos e práticos que o capacitem a promover a experiência de uma outra
realidade, onde também se permita que outras abordagens do conhecimento
artístico possam acontecer.
Precisa ter uma prática que, ao mesmo tempo, instigue e provoque nele
próprio e no seu aluno um sentido de corresponsabilidade pela realidade criada e do
seu entorno, ou seja, interior e/ou exterior (que poderia ser apenas seu reflexo).
Inúmeros fatores influenciam e prejudicam a prática do professor de arte na
escola pública e seria muito ingênuo e/ou até mesmo pretensioso, admitir que a
arteterapia possa resolver todas as questões implicadas dentro deste vasto universo
mas, com certeza permitirá que o professor saia do lugar comum e vislumbre
alternativas que possam interferir positivamente na sua visão.
A arteterapia definitivamente não é e nem pode ser tratada como uma varinha
mágica que o professor de arte utiliza para fazer milagres, mas sim, um instrumento
disponível na sociedade, um conhecimento adquirido pelo ser humano , que se
utilizado com critério, propriedade e paciência pode tornar sua experiência mais rica
no ambiente escolar.
Esta pesquisa é relevante para a sociedade, principalmente para os
professores, no sentido de estimular uma visão mais saudável no seu ambiente de
trabalho. Sugere-se aqui, que ao investigar como a arteterapia pode ajudar o
professor de arte a superar alguns dos desafios enfrentados na escola pública,
conseguir-se-a, também, enxergar suas possíveis contribuições para uma sociedade
melhor.
O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos
metodológicos de modelos

bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um
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documento que procura mostrar a importância de uma visão transdiciplinar para o
professor de arte da escola pública através da arteterapia.
Sendo assim, no capítulo um procurei elaborar minha pesquisa em to rno da
perspectiva da crise na educação versus a tradução dessa crise da sociedade
contemporânea. No segundo capítulo destaca-se o valor inerente da importância,
nos dias de hoje, do pensamento transdisciplinar. No terceiro capítulo a abordagem
da pesquisa foi em cima da arteterapia e dos seus aspectos transdisciplinares. No
capítulo quatro o foco se coloca sobre a valorização do desenvolvimento do
processo criativo e as modalidades, técnicas e materiais arteterapêuticos.
Complementando, por último, a conclusão e recomendações.
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CAPÍTULO I
EDUCAÇÃO EM CRISE X TRADUCÃO DA CRISE DA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA

É inegável que se passa por um momento de difícil compreensão da
sociedade contemporânea, e a educacão não poderia ficar fora desta realidade. Ela
é apenas um reflexo da falta de valores que estão em jogo na atualidade. De acordo
com Grispun (2005), um dos traços que confere, então, peculiaridade à sociedade
atual é esta situação de crise, seja ela política, cultural ou ética. A contradição
existente entre a quantidade de saberes que se tem acesso e sua aplicação é
imensurável. Tem-se uma sociedade marcada por contradições da civilização
científica tecnológica: altos avanços neste campo são capazes de fazer a vida mais
humana, mas por outro lado levam a ter uma situação de dominação, destruição
e/ou alienação. No momento, parece não caber outro papel a não ser entender
melhor este momento, para transformá-lo e aprender a conviver melhor com estes
contrastes.
Imagem 1

Disponível em: http://www.superbacanadesign.com.br/ 2011_09_01_archive.html
Acessado em: 19/07/2014.
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Precisa-se fazer um real esforço para entender este momento, e ao
caracterizá-lo, se pode ter uma idéia da sua dimensão. Segundo o mesmo autor da
obra anterior, a crise que se vive tem dois aspectos importantes: um é que ela é
mais extensa do que imagina-se, e as soluções que surgem são múltiplas e
contraditórias. O que é decorrência da quantidade e velocidade das mudanças que
ocorrem, e são reflexos dessa própria sociedade. Por outro lado, a crise é mais
profunda do que imaginamos, uma vez que a dimensão ética da crise atual
manifesta-se na forte desorientação, e falta de segurança nas decisões a serem
tomadas, bem como, transmite uma perplexidade e relativismo nas normas a serem
seguidas. Isto retrata a falta de um novo paradigma, que possa servir, com maior
coerência de guia fazendo frente às novas demandas.
No momento atual, no mundo em que vivemos, estamos observando uma
série de mudanç as em todos os campos da sociedade, o que nos leva,
também, à mudanças paradigmáticas, responsáveis por nova abordagem
na classificação e interpret ação dos fatos. As mudanças ocorrem nas
ciências, nas novas tecnologias e no próprio comportament o do indivíduo
frente a essas alterações. As rupturas nas situações já es tabelecidas, vão
sendo inevitáveis, muito embora, sejam, em alguns casos, desconfortáveis
e dolorosas. Há, porém, como diz Rogers, possibilidades para se buscar
uma vida criativa face ao contexto onde as mesmas rupt uras se instalam,
para que as novas mudanças paradigmáticas possam s er desenvolvidas.
Inaugura-se, um novo tempo, com novas possibilidades, novas propostas.
(GRISP UM , 2005, p. 1).

Imagem 2

Disponível em: http://www.canalcontemporaneo.art.br/quebra/anna_maria_ maio lino.jpg
Acessado em: 19/07/2014.
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A crise na educação é apenas a tradução de uma realidade maior, que se
está tentando apreender aqui. Ela retrata a crise pela qual a sociedade passa e a
educação tem um papel fundamental na viabilização das mudanças que precisam
ser feitas. Para Grispun:
[…] a educação, também, vive a sua crise, seja ela caracterizada pelos
objetivos e finalidades de suas propostas, seja pelos seus procedimentos ou
metodologias a serem seguidas. A íntima vinculação da educaç ão com o
contexto social e cultural leva-nos a rever os seus paradigmas atuais, na
medida em que ela tem que estar consoante com os anseios desta
sociedade, e que por estar em crise tem os seus desafios muito mais
instigados e problematizados. Não se trata aqui de mostrar “as crises” desta
sociedade e identificar, na educação os novos rumos que ela deve trilhar
para acompanhar esta sociedade; ao contrário, devemos buscar, na
educação os meios para que o homem compreenda a sua sociedade, dela
participe conscientemente com seus conhecimentos e valores e, também,
que ele seja capaz de interferir nesta sociedade, de forma a colaborar
positiva e significativamente para as trans formações que se façam
necessárias nesta sociedade. (GRISPUM, 2005, p. 2)

Imagem 3

Disponível em: http://www.cuidadetusalud.es/wp-contente/uploads/2013/03/SPNDRO1.jpg
Acessado em:25/05/2014.

A educação não é algo independente da realidade que a cerca, ela faz
parte deste tecido social e sua participação no contexto da sociedade é de
grande relevância, não só pela formação dos indivíduos que atuam n ela, mas,
principalmente, pelo potencial criativo que ao homem está destinado no seu
próprio processo de desenvolvimento.
Ora, se podemos observar uma mudança em todas as áreas da sociedade,
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sejam elas geográficas, políticas, históricas ou culturais, na educação,
também vamos enc ontrar mudanças nos seus objetivos e procediment os. O
desenvolvimento de uma sociedade, não consiste num simples movimento
linear da mesma, mas na realização de um projeto em que haja
interiorizarão na consciência dos que a integram e, também, na sua
viabilidade, através dos instrumentos que esta consciência promove. Este é
o papel da educação: participar da realização desse projeto. Como a
educação mantém estreita relação com a sociedade, para a formação desse
projeto há que se repensar numa educação que atenda ao novo momento
em que vivemos. (GRISPUN, 2005, p. 2).

Pode-se entender essa crise como uma busca por novos modelos
paradigmáticos. Outras

maneiras de

abordar

o

conhecimento

vão

sendo

estabelecidas e vivenciadas. Na nossa sociedade, em qualquer segmento, em
quase todas as Instituições ouvi-se falar de “crise”, advindas da situação que se está
presenciando, em virtude dos novos valores e princípios que vão sendo
estabelecidos. Podería-se então entender a crise como um período de transição, em
todas as áreas, na busca de novos modelos paradigmáticos.
Face às novas mudanças que vêm ocorrendo em todas as áreas, em todas
as ciências, há que se estabelecer novos paradigmas para a compreensão
e interpret ação dos fatos. Na passagem do que está estabelecido para o
que se deseja, nota-se uma indefinição dos objetivos que se pretende
alcançar; falta uma referência de paradigmas que atendam a todas as
necessidades existentes. Torna-se urgente pensar numa forma de conciliar
os conhecimentos que estão emergindo no nosso tempo com os no vos
métodos de educ ação. O estudo conjunto da natureza e do imaginário, do
universo e do próprio homem, devem caminhar integrados, aproximando-se
do real e, por certo, permitindo-nos enfrentar melhor os diferentes desafios
de nossa época. Cada vez mais, estamos percebendo a nec essidade de
fazermos esse percurso numa linha pluri e transdisciplinar. A educação não
pode ficar longe desse percurso, oferecendo meios e condições para que o
educando participe, mais conscientemente, dos des afios que deverá
enfrentar. (Ibdem, 2005, p. 3)

Imagem 4

Disponível em: http://www.mercadoarte.com.br/artigos/artistas/regina-silveira-artistas/regina-silveira/
Acessado em: 19/07/2014.

21

Precisam-se buscar novos caminhos que direcionem e orientem os
profissionais, para a formação de uma realidade paralela mais humana. Segundo o
mesmo autor, a educação deve estabelecer princípios para este novo caminho.
Princípios que norteiem não só o comportamento dos profissionais, mas os
princípios que orientarão as relações do homem com a natureza, do homem com os
outros homens, e também, os princípios que orientarão a construção de uma nação
mais justa e mais humana.
A educação, por certo, partirá em busca de uma ética de valorização do
conhecimento tendo o homem como centro, protagonista dos objetos
estudados, e também, uma ética que envol va os valores da pessoa
humana. É uma espécie de revolução copernicana que provavelmente
ocorrerá nas relações homem e natureza. A educaç ão deverá propiciar a
seus educandos compreender a aproximação desses novos campos, dos
novos valores, dos novos universos que vêm sendo descobertos.
(GRISP UM, 2005, p. 2)

Imagem 5

Disponível em: http:www.radax.com.br/blog/ wp-c ontent/uploads/2010/05/Rodolpho -Parigi-001.jpg
Acessado em:04/10/2014.

A crise traz consigo sempre uma oportunidade. (Ibidem, 2005) A crise é uma
pré-condição necessária para o aparecimento de novas teorias. A partir do
estabelecimento da crise há que se repensar sobre um novo paradigma que
reoriente o quadro apresentado.
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Um paradigma apresenta-se como superado quando um outro alternativo e
mais satisfatório torna-se disponível, assimilando as lacunas e as anomalias
em fatos esperados. O que geralmente acontece é que os fatos novos, a
princ ípio, não são tão valorizados como os antigos; sua força está
justamente na operacionalização de seus objetivos. Em educação, é muito
comum aceitarmos determinadas mudanças no seu contexto pedagógico e
no seu currículo, sem refletirmos sobre as repercussões dessas mudanças
face aos paradigmas já existentes […] Esse processo, chamado por Kuhn
de “revolução científica” é caracterizado por uma consciência inicial de que
existem anomalias e, pela mudanç a conseqüente das categorias de
linguagem e das normas disciplinares, acompanhada pela modificação da
estrutura da percepção. (GRISPUN, 2005, p. 6)

Imagem 6

Disponível em: http://www.pipa.org.br/pag/ nino-cais/
Acessado em: 19/09/2014

Os velhos paradigmas não respondem mais as questões da atualidade, o
homem se faz presente nas suas necessidades. Existe a necessidade latente de que
os saberes sejam cada vez mais integrados. Temos por exemplo a questão do
imaginário social que vem ganhando mais espaço, e cada dia mais é estudado na
educação, mostrando a relevância de sua observação, interpretação, e a amplitude
de visão que vem agregar ao universo do saber e do aprender.
O saber, cada vez mais, está amalgamando-se com outros saberes,
formando uma grande teia de conhecimentos; a sensibilidade do homem,
seus valores e sentimentos estão sendo colocados à prova, a todo
moment o, tanto a nível de confronto e contradição como a nível da
descoberta e de assimilação; fala-se, de uma maneira ampla e generalizada
em moviment os holísticos que estão se infiltrando na ciência, na filosofia, na
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educação, e na terapia, aumentando, passo a passo, sua capacidade de
aceitação e penetração na nossa sociedade. (GRISPUN, 2005, p. 6)

Imagem 7

Disponível em: http://macrs.blogspot.com.br/2013/01/museu-de-art e-contemporanea-bienal-do.html
Acessado em 18/09/2014

Refere-se Heller apud Grispun (1994, p. 9) “[…] uma escolha é tanto mais
valiosa – em sua totalidade – quanto mais valores permite realizar e quanto mais
intensa e rica é a relativa esfera de possibilidades”. Dentro desse contexto tem-se
que repensar os valores que devem ser trabalhados na educação. Geralmente o que
se vê é uma prática desligada da teoria e ambas se distanciando ainda mais da
realidade, que é complexa. Afasta-se cada vez mais o indivíduo, que encontra
muitas dificuldades

de se reconhecer e ser partícipe nos valores da educação

vigente.
Ao efetuarmos uma mudança, na prática, há que s e ter o respaldo teórico
de tal substituição; as inovações educacionais vão ocorrer na medida em
que vão criando novas práticas. Teoria e prática constituem-se em
dimensões de qualquer área educ acional. Não cabe prescindir de nenhuma
delas, nem entendê-las separadamente. Este problema aqui destacado
sinaliza para que a mera acumulação de conhecimentos práticos não
configura uma modificaç ão nas teorias educacionais. Há que se pesquis ar e
compreender esta relaç ão, partindo da realidade onde a mesma se instala,
seus objetivos e procedimentos. Este passo é importante na busca de
novos paradigmas. (GRISPUN, 2005, p.10)
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Aponta Freire apud Grispun (1994) para o quanto se está imerso no medo,
mas também indica que estes mesmos medos estão juntos com os sonhos de uma
possível transformação. Nos coloca que se deve pensar na educação numa linha de
futuro, reconhecendo uma contemporâneidade absoluta, de ininterrupta mudança
que responda melhor a generalização de conhecimentos que o contexto atual está
necessitando e até exigindo. Mostra que a específicidade faz-se necessária sim,
desde que, todavia o eu que a apreende tenha consciência dessa globalização que
vivemos e que esta inserida nessa específicidade toda. A educação, deve se
comprometer com a realidade social, com a parte das atitudes, habilidades,
interesses e valores que estão inseridos dentro da realidade daquele indivíduo e da
sociedade, por fim, trabalhar para contribuir para uma educação mais responsável em termos de formação de cidadania - para a conscientização dos participantes
desta sociedade.
Imagem 8

Disponível em: http://1.bp.blogs pot.com/DBaEsH5UvIw/ TmE6vr4_MII/AAAAAAAAAxI/sA3msI_92GQ/s1600/ LB -daros.jp
Acessado em: 013/ 10/14.

Seria interessante repensar o eixo da subjetividade, ajudando a formar um
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novo paradigma da educação, onde as práticas Arteterapêuticas, que trabalham com
esta subjetividade do ser, sejam mais aceitas, tenham um espaço maior, mostrem
sua eficácia e enfim sejam práticas bem vindas dentro do contexto escolar. Se
procura entender o eixo da subjetividade. Segundo Grispun:

[…] esse eixo tem por objetivo repensar a questão das atitudes, valores e
sentimentos que envolvem o processo da educação. A relação sujeito objeto que propicia a questão do conhecimento, não é uma questão que se
dá no vazio e, sim num proc esso onde aquelas categorias ocorrem. Se para
Habermas o paradigma da relação comunicativa é estabelecido nesta
relação sujeito objeto, a forma como se dá esta comunicação direcionará
argumentação da mesma. Nesta comunicação aparec em três áreas
específicas: o mundo objetivo das coisas, dos objetos; o mundo social das
normas e regras e o mundo subjetivo das vivências e emoções. É
exatamente neste mundo subjetivo que tento buscar as reflexões para o
novo paradigma. As vivências e as emoções convivendo com o
conhecimento, com os saberes. Não há na prática uma diferenciação de
sua efetividade, mas o que percebo na prática educacional é um signific ado
menor a esta subjetividade em valorização aos aspectos cognitivos ”.
(GRISP UN, 1994, p. 12)

Finalizando, discute-se o estabelecimento de novos paradigmas na educação,
considerando outras dimensões do saber humano. A objetividade respondendo por
uma nova forma de conceber o conhecimento, não como algo estático, linear, mas
sim entrelaçado nas diferentes abordagens de que trata o conhecimento, complex
por natureza, que é ao mesmo tempo processo e produto. Tem-se que permitir uma
maior abertura à atuação da subjetividade, que responda sobre à atuação do ser
humano investido de seu papel de sujeito social. Precisa-se responder às lacunas,
aos fragmentos, de um saber fragilizado, criados pela educação que ignora o
indivíduo como um “todo”, com suas potencialidades e possibilidades.

A ecologia dos saberes refere-se ao reconhecimento da infinita pluralidade
dos saberes e da necessidade de valorização dos mesmos para realização
de ações verdadeiramente emancipatórias. A aposta em emancipações
sociais futuras só se realiza a partir de emancipações presentes, e a arte
como um saber contra-hegemônico possui um papel elementar na
construção de um novo paradigma que supere a ideologia fatalista que
imobiliza o sujeito contemporâneo. Acredita-se que com a valorização da
arte seja possível romper a racionalidade instrument al presente no ambiente
escolar, criando espaços democráticos que potencializem a criatividade e o
desenvolvimento integral do indivíduo. Nessa perspectiva, o presente
trabalho tem por objetivo realizar uma reflex ão sobre os espaços de
autonomia e expressão s ubjetiva nas instituições de ensino at uais .
(OLIVEIRA, 2013, p. 64)
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1.1

EDUCAÇÃO NA PÓS-MODERNIDADE
É preciso entender primeiro o conceito que existe por trás da pós-

modernidade. O que se chama de pós-modernidade ou pós-modernismo é um
movimento sócio-cultural que ganhou impulso a partir da segunda metade do século
XX. Este momento histórico é discutido por Santos apud Gonçalves, (2008, s/p)
Pós -modernis mo é o nome aplic ado às mudanças oc orridas nas
ciências, nas artes e nas s ociedades a vanç adas desde 1950, quando,
por convenção, s e enc erra o modernismo (1900-1950). E le nasc e c om a
arquit et ura e a comput aç ão nos anos 60. Cresc e ao ent rar pela filos ofia,
durant e os anos 70, c omo c rític a da c ult ura oc ident al. E amadurece
hoje, alast rando-s e na moda, no c inema, na músic a e no c otidiano
programado pela t ec noc iência (ciência + t ec nologia invadindo o
cotidiano c om desde aliment os proc essados at é microc omput adores)
sem que ninguém s aiba se é dec ad ência ou renasc iment o cultural.

O que é visto na pós-modernidade, ou contemporaneidade é uma
comunicação voltada basicamente para o consumo, sem exigir profundas
reflexões do indivíduo. Dentro deste contexto é interessante ressaltar, segundo
Gonçalves (2008, p. 2):

O que sust ent a est e novo paradigma é a c omunic aç ão, bas eada numa
linguagem compost a por signos. A Teoria da Comunic ação e a
Semiologia s ão as disciplinas que dão s uport e ao pens amento pósmoderno. Os signos podem s er digit ais ou analógic os. Os primeiros s ão
as let ras, números, palavras, porque são desc ont ínu os e arbit rários ; os
segundos são imagens, fot os, gráfic os que s ão c ont ínuos e mant êm
semelhança direta c om o que repres entam. Os signos digit ais permit em
esc olher, os analógic os permit em rec onhec er ou c ompreender.

É presenciado aqui uma exacerbação da impulsividade. A reflexão cede lugar
ao pensamento impulsive, mediado pelo universo virtual. A tecnologia invade os
espaços de comunicação exigindo respostas rápidas preterindo no indivíduo sua
necessidade de reflexão.
Com a invasão da comput aç ão digit al no cot idiano... est amos ass istindo
à digit aliz aç ão do s ocial [...] O bit é a bas e lógica do c omputador e
constit ui, atualment e, o gargalo binário por onde o s ocial est á sendo
forçado a passar. Na pós -modernidade, o indivíduo vive banhado num
rio de t est es permanent es. Digit alizados, os s ignos pedem esc olha. Não
uma decis ão profunda, exist encial, mas uma res post a rápida, impuls iva,
boa para o c onsumo. (SA NTOS, 1986, p. 16-17)
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Os novos paradigmas propostos e exigidos na pos-modernidade, apresentam
motivos para se crer em uma educação mais integral do homem, onde as disciplinas
antes vistas separadamente já estão em descompasso com as novas visões desse
indivíduo pós-moderno.
De ac ordo c om o pensament o pós -moderno, as formas de conhec er e
de pens ar o c onhec imento não podem mais s eguir uma lógica
mec anicist a e det erminis ta. As reperc uss ões da globalizaç ão sobre as
maneiras de s e pens ar e s entir, viver e agir no mundo, afet am as
concepç ões filos ófic as sobre a realidade. Es paç o territ oriais s em
front eiras, mercados c omuns, moe das trans nac ionais s ão desafios para
a ment e humana que não podem c oexistir c om c onhec imentos divididos,
hierarquiz ados, s istematiz ados: A ins istênc ia na divis ão do s aber em
disciplinas s ó tende a perpet uar e aprofundar as t ensões. A educ aç ão
disciplinar c onstit ui-s e num s istema fundado com base em valores de
outros s éc ulos, o que ratific a seu desc ompass o c om as ace leradas
mudanç as c ont emporâneas. (S TRIE DE R AP UD GONÇA LV ES, 2008,
s/p)

Como sugere Gonçalves, (2008, s/p) “O conhecimento humano passa a
ser visto com o auxílio de outros vetores, os quai s evoluem de posturas
disciplinares, para interdisciplinares, para multidisciplinares, para finalmente
chegar as atitudes transdisciplinares.”

Para s e c ompreender t al evoluç ão de pont os de vista, é mist er que se
faç a uma apreciação dest es termos:
A atit ude disciplinar frent e ao c onheciment o humano, c omo já se viu, é
fruto da vis ão cart esiana moderna que tinha no process o ment al da
anális e s ua bas e interpretat iva, s eguindo a s uposiç ão de que para
conhec er o t odo é precis o c ompreender as part es.
No início do s éc ulo XX, est a vis ão foi s ubst ituída por duas out ras, que
coexistiram durant e várias déc adas: a interdisc iplinaridade e a
multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade. A pri meira diz res peit o a
uma t rans ferênc ia de mét odo de uma disc iplina para out ra, abrindo
es paç os, algumas vez es, para o apareciment o de novas c ont ribuiç ões
no campo das ciências, mas seus objetivos permanecem afeit os ao
âmbit o das disciplinas. (GONÇA LVE S, 2008, s/ p)

Quanto ao termo pluridisciplinaridade, encontra-se a definição segundo
Menezes

(2002) de que ela é pouco eficaz para a

transferência de

conhecimentos, já que parte da noçã o de que cada matéria contribui com
informações próprias do seu campo de conhecimento, sem considerar que existe
uma integração entre elas.
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Pode-se depreender destas afirmações, segundo Gonçalves (2008, p. 5),
que “as propostas interdisciplinares ou multidisciplinares correspondem a
avanços na maneira de pensar o conhecimento humano, porém ainda estão, em
grande medida, presas aos domínios das disciplinas“
Faz- se necessário que se aponte e entenda melhor esse outro vetor de
abordagem do conhecimento, a transdiciplinaridade, lançando um novo olhar sobre
sua importância.
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CAPÍTULO II - TRANSDISCIPLINARIDADE

Quanto ao termo Transdisciplinaridade, segundo Gonçalves (2008)
chegou-se a um consenso formal do termo, em 1994, quando no Congresso
Internacional da Transdisciplinaridade, realizado no convento de Arrábida, em
Portugal, resultou na Carta da Transdisciplinaridade 1, redigida por Lima de
Freitas, Edgar Morin e Basarab Nicolescu. Neste congresso o significado da
palavra transdisciplinaridade foi formalizado, apesar disso , constata-se que
ainda não é tão utilizada e bem aproveitada. O prefixo “trans” aponta uma
abertura, já a palavra “disciplina”, traz em si o significado de fechamento. Talvez
por isso tenha havido dificuldade de assimilação pelo público. Porém, este autor
acredita que exista algo mais. Ele considera que exista uma dinâmica implícita
entre as duas partes do conceito, que permite ir além das próprias qualidades
das disciplinas, como pressuposto para uma tomada de consciência que
responde melhor a respeito da complexidade da própria vida.

Imagem 9

Disponível em: http://primeoffer.com.br/colunas/estreia-as-cidades-e-o-brasil-das-copas-826. html
Acessado em: 19/07/2014.
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O pens ament o trans disciplinar é precis ament e uma prim eira abert ura,
uma aç ão conc ret a s obre a nossa realidade, para nela ins erir a vis ão de
um real global e não mais c aus al, revelado pela nova físic a quânt ica,
um real ”holís tic o“ no qual todos os as pect os da realidade podem s er
considerados e respeitados, s ejam eles c ient íficos, mat eriais, afet ivos
ou es pirit uais. (RA NDOM AP UD GONÇA LV ES, 2008, s/ p. )

Seguindo o pensamento de (Nicolescu apud Gonçalves, 2008, s/p) que
trabalha este conceito com mais profundidade. Esclarece que o prefixo “trans”
designa aquilo que está ao mesmo tempo entre, através e além de qualquer
disciplina. E complementa informando:
Imagem 10

Disponível em: http://vilasecohauser.com/silveira. htm
Acessado em 12/10/2014

Que ist o s ó pode s er c ompreendido quando se supera o pens amento
clássic o, s egundo o qual a t ransdisciplinaridade s eria um abs urdo
inc oncebível post o que no es paço entre as disciplinas, ou além delas,
só exist iria o vazio, já que cada disc iplina, de per si, c ont eria um campo
de abrangênc ia e pertinênc ia ines gotável. E nt retant o, s egundo a vis ão
pós-moderna influenciada pela fís ica quântic a, a realidade não é una, o
conheciment o não é fragment ado e o pens amento clássic o não é
absurdo, mas s eu campo de aplic ação é restrit o. (Nicolescu apud
Gonç alves, 2008, s/ p)
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Observando a palavra “transdisciplinaridade”, tem-se mais algumas pistas que
Philippine aponta. O prefixo “trans” dá uma primeira trilha, pois lembra que
necessita-se atravessar e ultrapassar.
A própria palavra em sua etimologia nos indica a necessidade de ir mais
além dos continentes formais de cada disciplina e nos convida a formar
tramas, a construir redes e integrar urdiduras. Desse modo, a
transdisciplinaridade nos insere nas conexões sistêmicas, nos descortina a
visão da transculturalidade e nos propicia uma abordagem “ecumênica” em
relação aos diferentes campos do saber, pois já ficou muito para trás, na
noite dos tempos, a visão medieval das corporações de ofício, com seus
procedimentos imutáveis e seus reduzidos territórios do saber. Agora é
tempo de “transgredir”, “t rans -passar” e “trans-formar”. (PHILIPP INE, 2005,
p.1)

Ve-se que a transdisciplinaridade fundamenta-se a partir de uma visão de
mundo reformulada, onde todas as partículas de um sistema intera gem
independente da distância existente entre elas. E mesmo dentro do vazio, o
espaço sem átomos é carregado de energia, e de partículas em potencia l.

Diant e de vários níveis de Realidade, o espaç o entre as disc iplinas e
além delas est á cheio, c omo o vazio quântic o est á c heio de t odas as
potencialidades: da part íc ula quânt ic a às galáxias, do quark aos
element os pesados que condicionam o apareciment o da vida no
Universo. (NICOLES CU AP UD GONÇA LVES ,2008. s/p. )
Imagem 11

Disponível em: http://absurdinhus.wordpress.com/2013/09/09/art-rio-nike-faz-exposicao-que-fala-danatureza-para-lancar-tenis-com-edicao-limitada/
Acessado em 12/10/2014
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Segundo Gonçalves (2008, s/p) “[…] o espaço transdisciplinar só pode ser
pensado de forma descontínua, já que se configura em oposição à continuidade
inerente ao espaço concebido pela física clássica, compreendido como um
encadeamento contínuo de causas e efeitos”. A partir do mesmo autor:

A noç ão de desc ontinuidade, um dos pilares do pensament o pós moderno, foi apres ent ada por Planck no c omeç o do séc ulo XX, ao
descobrir que a energia t em uma es trut ura disc ret a, desc ont ínua: o
”quant um” 1, que iria subsidiar a mec ânic a quânt ica e reformular
complet ament e a vis ão de mundo c om o s urgimento da físic a quânt ica
diss eminada após a s egunda guerra mundial. Com ela evidencia -se um
novo t ipo de c ausalidade, s egundo a qual as entidades quânt icas
continuam a interagir qualquer que seja seu afast ament o, já que s ão
concernent es a um sist ema que engloba t odas as ent idades físic as em
seu conjunt o. (GONÇA LVE S, 2008, s/ p)

É percebido como acréscimo de valor para ess a nova proposta de visão
do ser humano, segundo (Gonçalves, 2008), a transdisciplinaridade, enquanto
relacionada com a descontinuidade, representa a superação da visão dicotômica
e dualista dos tempos modernos.

A transdisciplinaridade é a t rans gressão da dualidade que opõe os
pares binários: s ujeit o-objet o, s ubjet ividade-objet ividade, mat ériaconsciênc ia, nat urez a-divino, simplicidade-c omplexidade, reduc ionis moholis mo, divers idade-unidade. Est a dualidade é t rans gredida pela
unidade abert a que engloba t anto o Univers o como o ser humano.
(NICOLE S CU,AP UD GONÇALVES, 2008, s/ p. )
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O conceito pós-moderno de transdisciplinaridade tem sido aceito no
ambiente universitário, como aponta (BRANDÃO, 2000) porque se coaduna com
o espírito da Universidade e portanto interessa a quem produz conhecimento e
quem o vivencia.
Não é s em raz ão que o ambient e ac adêmic o das universidades s e volta
para pensar o ensino e a geraç ão do s aber dent ro de uma forma
trans disc iplinar que vá além da pers pectiva multidisciplinar e, mes mo,
da int erdisciplinaridade… a quant idade de informaç ões exist ent es e
trans mitidas, s obret udo at ravés das redes de informátic a, t orna
imposs ível dominar t odas as informaç ões sobre um det erminado
ass unt o. Mes mo se o c ons eguíss emos, não nos rest aria tempo para
trabalhá-las e ex plorá-las devidamente. Além diss o, o c onheciment o de
front eira, por sua própria definiç ão, leva a por em cont at o os c ont eúdos
de um c ampo de s aber com os c ont eúdos de outros c ampos,
aproximados pelo des dobrament o das pes quis as. A o pesquis ador
realmente” “universit ário” torna -s e imposs ível permanecer c ego àquilo
que cai s ob s ua pers pectiva, raz ão pela qual ele s e obriga a percorrer
caminhos que vão além de s ua disciplina es pec ífica. (B RA NDÃO AP UD
GONÇALVES , 2008, s/ p)

Como bem nos lembra Gonçalves (2008), “[…] grandes gênios, como
Leonardo Da Vinci, transitavam tranquilamente da arte para a engenharia, de
ciência humana para ciência exata, sem perda de conteúdo e criticidade .” Assim:
Imagem 13

Disponível em: http://vilasecohauser.com/silveira. htm#
Acessado em:12/10/2014.

A trans disciplinaridade, não é, de forma alguma, a aboliç ão das
disciplinas, mas a formaç ão de s íntes es disciplinares inovadoras e
criativas, c apazes de explic ar o Universo e a Realidade s ob uma nova
ótic a e uma nova ét ica. Cumpre à educ ação pós -moderna t al objet ivo,
como forma de responder ás novas nec essidades de um mundo,
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globaliz ado, c omplex o, sist êmic o, t ec nológic o que exige do s er humano
novas res post as. (GONÇALVES, 2008, s/ p)

A transdisciplinaridade é uma abordagem científica que visa a unidade do
conhecimento. Desta forma, procura estimular uma nova compreensão da realidade
articulando elementos que passam entre, além e através das disciplinas, numa
busca de compreensão da complexidade. Além disso, do ponto de vista humano a
transdisciplinaridade é uma atitude empática de abertura ao outro e seu
conhecimento (ROCHA, 2007).
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Seria bom que se pudesse entender que uma visão holística do homem, é a
que melhor comporta sua complexidade e aponta para o requerimento de uma
prática transdisciplinar que dê conta desse emaranhado de fios que tecem redes,
saberes, fragilidades e potenciais não despertados.
A visão holística é uma maneira de compreender o mundo, um espaço onde
é possível um int ercâmbio entre ciência, filosofia, arte e tradições espirituais
e, o que as torna interativas, é a transdisciplinaridade. Esta visão permite
preparar o intelecto para aceitar e cooperar a fim de que a vivência
transdisciplinar possa emergir como uma teia tecida com os fios da
complexidade, dos diferentes níveis de realidade e da lógica do terc eiro
incluído, através de seus pilares: rigor, abert ura e tolerância, em
consonância com os quat ro pilares da educ ação da Unesco (1996):
aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser
A práxis da transdisciplinaridade implica em se ter uma visão holística.
Assim, a abordagem transdisciplinar holística, alicerçada em uma visão
aberta de mundo c om sua complexidade, comporta os cont rários, os
contradit órios, o inédito, a história do sujeito e o sujeito da história, bem
como os seus diferentes níveis de realidade e a lógic a do terceiro incluído,
fazendo emergir um sentido humano, ético e sustentável para o bem de
toda a Humanidade e do Planeta. (UNIPA Z.RJ, 2014)

O pensamento sobre a educação exige um esforço transdisciplinar e se insere
de maneira muito adequada como uma nova forma de abordar os saberes
necessários à educação do futuro. Um grande pensador dos nossos tempos, Morin
(2004) coloca muito bem em um de seus livros os sete saberes necessários à
educação do futuro e os compara a sete buracos negros da educação, e os divide
em eixos.
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No primeiro eixo ele coloca ‘o conhecimento’ como primeiro buraco negro que
ignora a possível incidência do erro no conhecimento transmitido. Questiona que
não se ensina o que é o verdadeiro conhecimento, porque neste está implícito a
possibilidade da margem de erro. Ao olharmos para o passado podemos constatar
de maneira bem clara quantas vezes já erramos. Coloca a importância de se deixar
claro que o conhecimento não é um reflexo ou espelho da realidade, mas sim
apenas uma tradução, uma visão parcial da realidade, uma percepção de um
determinado ponto de vista, é apenas uma reconstrução da realidade não a
realidade em si, portanto passíveis de erro de interpretação.
O segundo eixo aborda ‘o conhecimento pertinente’, onde coloca que por
tratarmos o conhecimento de forma disciplinar, esquecemos do espaço invisível que
existe entre as disciplinas, ignoramos as interrelações existentes neste espaço,
assim, não propiciamos uma visão mais ampla da realidade capaz de situar o
conjunto, de estabelecer relações entre as disciplinas, de mostrar que a realidade do
conhecimento pertinente é multidimensional.
O terceiro eixo coloca ‘a identidade humana’ como sendo completamente
ignorada nos programas de instrução. Defende que somos, ao mesmo tempo,
pertencentes a unidade da espécie Homo Sapiens, e indivíduos de uma sociedade
multicultural, traduz ao mesmo tempo um ser humano múltiplo e pertencente a uma
unidade. Na sua estrutura mental reside a complexidade humana. O problema é que
normalmente ignoramos a visão dessa complexidade, e nos atemos ou a visão da
unidade, ou a visão da diversidade das culturas e do indivíduo. Acredita na
importância da convergência entre os saberes da ciência e os saberes da identidade
humana.
O quarto buraco negro é sobre ‘a compreensão humana‘ que carrega na raiz
da palavra os aspectos diversos da compreensãoo humana. Ressalta que o
individualismo está se agravando, e que a falta de preocupação em ensiná -la é seu
maior inimigo, pois reduz o outro, confere uma visão unilateral e falha na percepção
da complexidade humana, deixa de responder ao sentido da palavra, resultando em
indiferença em relação a compreensão dos outros e também esquece da
importância de compreender a si mesmo.
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O quinto buraco negro é ‘a incerteza’, pois nas escolas se privilegiam o ensino
das certezas, mas é necessário mostrar em todos os campos, sobretudo ao longo da
história, a existência do inesperado, fato que pode nos fazer colher frutos que não
imaginávamos ao praticar determinada ação, que pode ser totalmente oposta ao
sentido intencionado. O inesperado sempre aco nteceu e sempre acontecerá, pois
não temos controle absoluto quanto ao futuro que não nos pertence. A única certeza
que se pode ter é que no futuro não reside certeza alguma.
O sexto aspecto diz respeito ‘a condição planetaria’ e sua importância
sobretudo

na contemporaneidade deste novo milênio, com a globalização

generalizada pela tecnologia, se não cuidar do próprio planeta e das relações que
estabelece com ele, o ser humano poderá sofrer séria consequências por esta
atitude de

descaso, mais que nunca urge a necessidade de uma consciência

planetária.
O sétimo buraco negro é ‘a antropo-ética‘ que apesar das divergências que
diferem moral e ética através de diferentes culturas e da própria natureza humana, a
algo que cabe somente ao próprio ser humano desenvolver, que diz respeito as
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responsabilidades pessoais e sociais e este deve ser chamado a exercer essa
tomada de consciência.
Estes saberes nos alertam que não temos que destruir as disciplinas mas
integrá-las, reuni-las, articulando uma visão mais sistêmica da vida na terra. Neste
ponto se encaixa muito ao pensamento transdisciplinar.
O despertar para uma nova consciência, traz consigo outros paradigmas que
incorporarão uma visão mais holística do homem a través de uma prática
transdisciplinar. Este parece ser o melhor retrato traduzido da realidade, dos
desafios inusitados e urgentes, que merecem respostas as necessárias mudanças.
Neste contexto introduz-se um conhecimento que muito bem se adequa ao caminho
transdisciplinar, a arteterapia
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CAPÍTULO III
ARTETERAPIA E SEUS ASPECTOS TRANSDICIPLINARES

Desde os primórdios da humanidade a arte demonstra toda sua força
resistindo através dos tempos, sinalizando sua importância, deixando claro que
existe uma necessidade intrínseca e premente no homem de se expressar. É
importante lembrar também que na história da humanidade, criatividade e saúde
sempre estiveram correlacionados.
O uso terapêutico da arte reverbera desde tempos imemoriais. Porém só
depois da segunda guerra mundial, a arteterapia desponta ainda que timidamente
como profissão. É importante entender conjuntamente o momento histórico, e seu
processo de surgimento para encontrar correspondência em sua necessidade.
Em tempos modernos, com o culto as fábricas, acreditava que tudo podia ser
alcançado através do raciocínio lógico e pelo desenvolvimento tecnológico. No
entanto, nas últimas décadas do século XIX algumas descobertas vão revolucionar,
vão canalizar para as mudanças inevitáveis dos paradigmas vigentes que foram
melhor explicados no capítulo anterior.
No mesmo período Freud vem contribuir para desconstruir o pensamento
racional e revolucionar o mundo com a descoberta do inconsciente. Aponta-nocomo
cenário da mente humana, a importância da subjetividade e do mundo onírico,
reconhecendo que apesar delas ignorarem a lógica humana do pensamento
cartesiano influenciam muito e interferem nas decisões humanas.
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As imagens dos sonhos e os fazeres artísticos passam a ser produzidos e
estudados nos consultórios e afins pelos psiquiatras, considerados como material
revelador do inconsciente. O que vem marcar os estudos de Freud e posteriormente
de Jung.
Interessante também traçar um paralelo da história dos movimentos artísticos
com as mudanças de pensamento. Por exemplo, o expressionismo, surrealismo,
cubismo, e dadaísmo. No expressionismo, a emoção exaltada que se traduz
carregada na forma como se enxergam as coisas. No surrealismo, dá-se vazão ao
campo onírico, a atemporalidade. No cubismo, a visão multifacetada da realidade e
no dadaísmo, as montagens da realidade, num corte, recorte, e colagem da própria
realidade, mostrando a criança interior rebelando-se perante o mundo para ser
reconhecida.
Assim os movimentos artísticos já traduziam e buscavam novas formas de
compreender

o

mundo

na

modernidade

e

isto

vai

se

acentuando

na

contemporaneidade.
No Brasil, podemos entender melhor a arteterapia através de Andrade (2000)
que nos dá um panorama resumido de acontecimentos importantes, em 1923,
Osório César começa a desenvolver estudos sobre a arte dos alienados, como
estudante no Hospital do Juquerí. Em 1925 onde cria a escola livre de artes
plásticas do Juqueri, em Franco da Rocha, curiosamente a cidade hoje é tida,
segundo pesquisas, como a cidade mais violenta de São Paulo. Realizou mais de 50
exposições para divulgar o trabalho de expressão artís ticas dos doentes mentais.
Outro pesquisador a quem se deve muito e não se pode deixar de destacar é Nise
da Silveira, que em 1946, cria uma sessão Terapêutica Ocupacional, no Centro
Psiquiátrico D. Pedro II no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Em 1952, cria o
Museu de Imagens do Inconsciente, único acervo que existe no Brasil e um dos
mais importantes do mundo. Pode-se destacar também Maria Margarida M. J. De
Carvalho, que desde 1957 pesquisa a arteterapia, em São Paulo, e em 1980/81
implanta o primeiro curso de arteterapia no Instituto Sedes Sapientae. Em 1972, com
Radha Abramo, desenvolve um trabalho com arteterapia na penitenciária do estado
de São Paulo e em 1974, implanta um trabalho de arteterapia junto ao Hospital do
servidor público de São Paulo. No Rio de Janeiro, Luiz Dupra t, formado em
arteterapia no EUA, organiza três grupos de estudos, de onde sai Elizabeth vieira
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que virá a ser professara de Angela Philippini, em 1979. Em 1982, Angela Philippini
organiza um curso com abordagem Junguiana no Rio de Janeiro e no mesmo ano e
na mesma cidade cria a Clínica Pomar, um centro de estudos multidisciplinar que
também desenvolve trabalhos sociais junto à outras entidades e públicos diversos
como crianças, adolescentes, adultos e idosos assim como com grupo de soro
positivos. Promoveram dois Congressos brasileiros de Arteterapia e publicaram
revistas sobre o tema. Desde então, a revista também revelou outros arteterapeutas
pessoas importantes na história, a Arterapia vem ganhando cada vez mais espaço
pelo Brasil.

3.1 ARTERAPIA
Arteterapia é um processo terapêutico, relativamente novo no Brasil, ainda
não muito conhecido, com campo de conhecimento teórico e técnico próprio, que
utiliza a arte e sua modalidades artísticas como um canal de diálogo, onde
estabelece a mediação entre a pessoa e o mundo, entre ela e seu universo interior.
As modalidades artísticas são o canal utilizado pelos arteterapêutas para
acessar territórios desconhecidos e permitir que o diálogo aconteça onde a palavra
fracassa. Segundo Andrade (2000, p. 79) ”Criando equivalentes de suas
experiências, de seus sentimentos, de suas crenças e emoções o homem faz uso da
arte para ampliar o alcance da própria vivência”. A arteterapia tem como objetivo
trazer a conscientização das vivências emocionais do indivíduo, promovendo o
desenvolvimento de seu autoconhecimento. Ela vem suscitar a vivência, através das
experimentações, enfatizando e renovando o momento presente, dando novos
sentidos a ele.
Reconhece-se a dificuldade de definir arteterapia pela abrangência que lhe é
conferida na prática, recorreu-se ao texto da American Association of Art Therapy
(Associação Americana de Arteterapia).
A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na
atividade art ística é terapêutico e enriquecedor da qualidade de vida das
pessoas. Arteterapia é uso terapêutico da atividade artística no contexto de
uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, traumas
ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em art e e do refletir sobre os
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto -estima, lidar melhor
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com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos
físicos, cognitivos e emocionais e des frut ar do prazer vitaliz ador do fazer
artístico. Arteterapeutas são profissionais com treinamento tant o em arte
como em terapia. Têm conhecimento sobre desenvolviment o humano,
teorias psicológicas, prática clínica, tradições espirituais, multiculturais e
artísticas e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em
tratamentos, avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais
de áreas afins. Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades,
indivíduos, casais, famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços
individualmente e como parte de equipes profissionais, em contextos que
incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros de
recuperação, programas comunitários, escolas, instituições sociais,
empresas, ateliês e prática privada. (AA TA, 2003)
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É importante sustentar um olhar mais atento e comprometido sobre as
práticas arteterapêuticas porque elas podem ser de grande utilidade em várias
instâncias, e podem fazer a diferença no dia a dia das pessoas. A prática
arteterapêutica necessita que o arteterape uta tenha uma visão mais integradora
sobre o ser humano, respeitando os aspectos afetivos tanto quanto os cognitivos na
relação estabelecida com o mundo. Sua prática gera ações moti vadoras de saberes,
respeitando as diferenças de cada indivíduo como um todo e sua relação com o
coletivo. Quanto mais abrangente for o conceito que se faz da arteterapia, melhor
sua apropriação e só assim ela responderá aos objetivos da pesquisa proposta.
Como nos bem confirma Philippine sobre seu aspecto transdisciplinar:
Arteterapia é a terapia através da Arte. Entendendo -se Arte como
processo expressivo da forma mais ampla que se puder concebê-lo.
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Assim, são usadas estratégias pertinentes às Artes Plásticas
complementadas por rec ursos oriundos da Música, Teatro,
Movimento, Escrita Criativa, Criação de personagens, Fotografia e
Vídeo. O objetivo deste processo terapêutico é a compreensão,
fortalecimento, e trans formação da subjetividade pela produção
expressiva e simbólica que vai gradualment e revelando conteúdos
inconscientes e auxiliando na elaboração de conflitos. O campo de
conhecimento e at uação da Arteterapia é transdisciplinar. Portanto,
poderão participar do processo Arteterapêutico profissionais oriundos
de out ras áreas de graduaç ão diversas. (PHILIPPINE, 2013, p.1)

Arteterapia resgata o uso da arte, que desde sempre foi utilizada em tradições
milenares, como recurso expressivo inseparável do ser humano na caminhada em
busca de harmonia na vida e na comunidade. Arteterapia também resgata o valor do
território sagrado, de ritos de conexão, com nosso templo interior.
Arte dentro do contexto arteterapêutico é vista como processo expressivo,
instrumento, aliado poderosíssimo e fundamental de trabalho que permite acessar
conteúdos inconscientes até então desconhecidos. A partir do acesso a tais
informações que estes conteúdos expressam, inicia-se todo um processo para
facilitar a integração dessas partes do indivíduo às outras, auxiliando no
desenvolvimento de sua personalidade como um todo.
As criações simbólicas representadas e reveladas expressam níveis
profundos e inconscientes da psique humana. O uso da arte aqui, por ser puramente
expressivo, vai além das preocupações de ordem esté tica, técnica, acadêmica ou
dos cânones artísticos.
A arteterapia, é um processo terapêutico que resgata uma tradição
milenar de utilizar recurs os expressivos diversos para auxiliar os
indivíduos a cont atarem conteúdos inconscientes. A partir das
informaç ões provenientes desses níveis mais profundos de
funcionament os psíquicos, procura facilitar o desenvolviment o da
personalidade como um todo.
O processo pode ser des envolvido através de diferentes
modalidades expressivas, como desenho, pintura, colagem,
tecelagem, construção, criação de personagens, etc. Ao
trabalharmos
com
estes
materiais
expressivos
ocorrem
analogament e trans formações internas.
Cada pessoa tem um processo de criação singular, e os recursos
expressivos devem contemplar estas diferencias individuais. O
objetivo não é a estética das produções, mais a recupe ração da
possibilidade de cada individuo criar livremente, e com isso, ativar
seus núcleos sadios, encontrando formas mais harmoniosas de s e
comunicar, relacionar e estar no mundo. (PHILIPP INI, 2013, p. 1)

É no vasto campo das sensorialidades (exploração dos sentidos e do próprio
corpo) e da materialidade (modalidades expressivas) que o arteterapêuta trabalha.
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Trata-se de um processo basicamente não verbal, porque trabalham com conteúdos
pré-verbais (não conscientes), o que não exclui o uso e a possibilidade de
compreensões riquíssimas, através de relatos acerca do material criado ou das
possíveis intervenções, que devem ser sempre parcimoniosas do arteterapeuta, que
necessita de grande sensibilidade, conhecimento e habilidade para conduzir seu
cliente na investigação de sua produção.
Cada vez mais, a

arteterapia vem sendo aceita como um dos recursos

disponíveis na sociedade para auxiliar o homem na promoção de sua saúde.
Trazendo a vantagem de integrar conhecimentos diversos, facilita seu alcance a
indivíduos distintos, pois respeita suas particularidades.
Concomitantemente, a arteterapia é de natureza transdisciplinar, ou seja,
capaz de integrar e ir além das fronteiras das diferentes disciplinas, ela também
promove no indivíduo uma visão integradora de si mesmo, das suas fronteiras
internas, o que o leva a promover sua saúde.

As terapias expressivas tem apresentado um significativo crescimento e
dentre elas, a art eterapia tem surgido como uma produtiva alternativa de
promoção, preservaç ão e recuperação da saúde. Ao integrar várias áreas
de conheciment o possibilita uma ampla trans formação dos indivíduos. O
trabalho arteterapêutico é transdisciplinar e inscreve-se entre os processos
terapêuticos que abordam os indivíduos de forma holística. (PHILLIPINI,
2013)

Depois de propor uma experiência com alguma modalidade artística, o
arteterapêuta busca meios de aprofundar esta vivência acreditando no poder
mobilizador envolvido nesta atividade expressiva. Não basta gostar de arte para ser
um bom arteterapeuta, é preciso aprender a ver, é preciso entender a sutileza de
sua linguagem.

É preciso aprender a ver e a reconhec er a linguagem da forma - estruturas,
linhas, formas e composição subjacent es – com o mesmo refinamento de
percepção e acuidade que um músico escuta um concerto, que um
dançarino assiste a um balé. E essa é uma forte razão pela qual não basta
“gostar de arte” para ser um art eterapeuta competent e. É necessário
desenvolver canais perceptivos háb eis e altamente treinados para a
percepção da linguagem visual e ter “a mão na massa”, ou seja, de fato
estar familiarizado com o universo da arte. (CIORNA I, 2004, p. 89)
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O arteterapeuta vê-se convidado a desenvolver e trabalhar seus canais de
percepção, a ganhar experiência e se familiarizar com o sem número de
possibilidades de apreender uma imagem disposta. Cada imagem criada é como um
véu usado em uma dança, que surpreende a cada instante por fluir independente ou
correlacionado com aquele que o movimenta, traçando um percurso próprio, que
acabará por revelar muito do indivíduo, a ele mesmo. Neste sentido, pode-se buscar
o entendimento de Rhyne (apud Ciornai, 2004) quando diz que a imagem carrega
consigo uma linguagem da forma.
O salgueiro não é “triste” porque parece uma pessoa triste. Antes, porque a
forma, a direção e a flexibilidade dos ramos transmitem um cair passivo,
uma comparação estruturalmente semelhante com o estado de espírito e de
corpo que chamamos de tristeza, que se impõe de maneira secundária.
(RHYNE apud CIORNA I, 2004, p. 88).

O que é corroborado por Ciornai (2004) em seu texto :
Ou seja , ao olharmos para uma estrela sozinha no céu, a percebemos
como uma estrela “solitária” devido a sua pequenina presença na vastidão
celeste; pois ela é estruturalmente similar ao sentimento de solidão que
temos ao nos percebermos sós num imenso salão vazio ou numa praia
deserta. Esse parentesco estrutural é sentido, pelo indivíduo, como uma
ressonância. (CIORNAI, 2004, p. 88)

Como bem explica Arnheim (apud Ciornai, 2004, p. 88), “[...] a imagem é
estruturalmente semelhante ao comportamento do organismo que a criou e cuja
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expressão é estruturada similarmente ao trabalho da mente. O que se confirma na
percepção aprofundada dos trabalhos criados. Dar forma ao que se sente muitas
vezes como inexplicável, é curador, ou no mínimo transformador. Um processo
valioso que o trabalho arteterapêutico proporciona. Lembrando que a arteterapia é
uma terapia que acolhe, acalenta e renova a esperança...mesmo quando trata e
elabora aspectos difíceis ou dolorosos ela serve de apoio porque cria um continente
onde pode-se estruturar sua dor, seus conflitos, dando forma a eles. Num
movimento constante de desestrutura x estrutura, desestrutura x reestrutura assim
reconfigurando seu mundo interno. A imagem criada, traduz, revela e reverbera na
compreensão do seu ser. Como bem nos coloca Achterberg (apud Ciornai, 2004),
ressaltantando a importância da criatividade num processo de cura:

[...] as recentes pesquisas cient íficas que demonstram o que antes apenas
intuíamos sobre a importância das atividades criativas nos processos de
cura. Segundo essa pesquisadora não só a arte, as imagens e o uso da
imaginação sempre estiveram presentes em processos e rituais de cura ao
longo dos tempos, como permanecer em estados alterados de consciência
por pelo menos vinte minutos a cada vez é uma condição necessária para
que processos de cura possam ocorrer. E, surpreendentemente, uma das
recentes descobert as das pesquisas científicas nesse campo é que a
frequência das ondas cerebrais emitidas quando a pessoa está envolvida e
absorta em um processo criativo é absolutament e similar ao tipo de ondas
cerebrais que propiciam processos de auto -regeneração e cura. E isso traz
um subsídio cient ífic o para a relevância da artet erapia como meio
terapêutico na recuperação de doenças psíquicas e físicas, tanto em
contextos e instituições de saúde quanto em atendiment os individualizados.
(ARCHTE RBERG Apud CIORNA I, 2004, p. 80-81)

Uma questão pertinente neste estudo é de que maneira pode-se desenvolver
este potencial dentro da escola? Como é possível trabalhar a questão da
insegurança, da rigidez, da intolerância, da curiosidade, da flexibilidade, da
expressão da criatividade no ambiente escolar?
Entende-se que aí esta a contribuição da arteterapia ao professor de arte
dentro da escola pública. Servindo, apoiando este para o desenvolvimento desse
potencial criativo e da noção de individualidade diferenciada versus a noção de
pertencimento de uma coletividade, que vai além das fronteiras padronizadoras e
individualistas que a contemporaneidade impõe mas que ela mesma permite que
sejam ultrapassadas.
Nas vivências que a arteterapia proporciona percebe-se que o que se
experiencia no dia a dia não precisa ser classificado categoricamente como feio ou
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bonito ou resumidamente como uma experiência boa ou ruim, agradável ou
desagradável, não precisa ser traduzida dicotomicamente. Através das vivências,
auxilia-se a perceber, a abrir, a expandir-se até aceitar a coexistência, de uma
multiplicidade de níveis de significados da realidade, qualidade preciosa, que vem
agregar pérolas, ao reduzido sistema de valores imanentes, apontando para uma
possível transcendência da antiga forma de ver a realidade.
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Portanto pode-se supor que a arte não substitui a realidade, mas confere
sentido a existência, gerando a possibilidade de se ter insights valiosos que orientem
ao trabalhar com polaridades ocultas, que antes habitavam territórios desconhecidos
da “não a wareness” (não atenção) e que agora podem ser trazidos à tona,
reivindicando sua significação. Compartilhando esta opinião encontra-se no texto de
Ciornai (2004, p.75) uma citação de Kreitler:
A realidade da arte não tem por intuito substituir qualquer outra realidade, e
certamente não a da vida. Neste sentido, não é uma alternativa para, mas
uma adição à realidade da arte seu fascínio único e sua capacidade de
gerar insights significativos em nossa orientaç ão na realidade da vida.
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Deste modo é dado um passo além do lugar comum, onde se encontrava a
acomodação agora se caminha para ser mobilizado e ser mobilizador através da
ação arteterapêutica. Para tanto será necessário uma visão da vida, onde a
compreenda-se como um sistema complexo, onde tem-se que exercitar e
desenvolver a habilidade de mudar de ponto de vista, trocar um marco referencial
por outro, ver o mesmo fato sobre outros ângulos.

A multiplicidade de níveis é a capacidade de um trabalho de arte ser
percebido, elaborado e experienciado em vários sistemas de significados
potenciais interconectados, cada um permitindo uma organizaçãoo clara,
significativa, compreensiva e às vezes até autônoma dos principais
elementos de um trabalho de arte. Cada um destes sistemas de significado
é chamado “nível”. Quanto mais níveis de significado um trabalho de arte
contém, mais necessidades satisfaz, mais problemas díspares une, mais
dúvidas remove, mais questões levant a – maior é a chance de que os
insights sugeridos ao espectador individual sejam ex perienciados como
significativos não só àquele espectador singular, mas a muitos indivíduos
que parecem viver em realidades diversas. (KRE ITLE R e K REITLER A pud
CIORNA I, 2004, p. 76)

As linguagens artísticas (plásticas, poéticas, musicais etc) podem ser mais
adequadas à expressão e à elaboração do que é apenas vislumbrado, ou cuja a
complexidade implica a apreensão simultânea de diversos aspectos da realidade,
aspectos estes, às vezes, inclusive conflitivos entre si. Esta é a qualidade do que
ocorre em nossa intimidade psíquica; um mundo de constantes percepções e
sensações, pensamentos, fantasias, sonhos e visões, que não respeitam a
ordenação lógica e temporal da linguagem verbal. A arte provê a possibilidade de
expansão de consciência sobre esses fenômenos internos; como escreveu
Bachelard (apud Ciornai, 2004, p. 75), a arte “é um fenômeno da alma”.
Lembrando Humberto Eco ( apud Ciornai, 2004, p. 76) que afirma que toda
“obra de arte é uma obra aberta”, tanto para as leituras feitas pelo autor quanto pelo
observador, deste modo partilha deste entendimento Ciornai ao citá-lo:
A forma torna-se esteticamente válida na medida em que pode ser vista e
compreendida segundo múltiplas perspectivas, manifestando riquezas de
aspectos e ressonâncias, sem jamais deix ar de ser ela própria [...]. Cada
fruiçãoo é, assim, uma interpretaçãoo e uma exec ução, pois em cada
fruição a obra revive dentro de uma perspecti va original [...] Qualquer obra
de art e, embora não se entregue materialmente inac abada, exige uma
resposta livre e inventiva, mesmo porque não poderá ser realmente
compreendida se o intérpret e (ou o observador) não a reinventar num ato de
congenialidade com o autor. (ECO apud CIORNAI, 2004, p. 76)
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Trabalhar como arteterapeuta exige um complexo preparo profissional,
formação teórica específica e prática, sintonia com as técnicas, compreensão dos
seus verdadeiros alcances, comprometimento, reciclagens perenes através de
vivências

e

oficinas, incluindo

aprendizagem constante

de

conhecimentos

psicológicos, filosóficos e artísticos, que o auxiliem e fortaleçam a sincera disposição
interna para abarcar conflitos.

3.2 OBJETIVOS ARTETERAPÊUTICOS
Um dos benefícios da prática arteterapêutica é desbloquear o fluxo criativo ou
permitir que ele flua melhor, normalmente quanto mais rígida a pessoa é mais
dificuldade ela encontra para criar, se ndo importante nessa hora que ganhe mais
confiança em si e em seu processo e “[...]abra futuros promissores em termos
estratégicos[...]” (URRUTIGARAY, 2011, p. 31). É muito interessante saber que ao
liberar seu potencial criador, o indivíduo, em vez de esgotar-se, amplia sua
capacidade criadora que, por sua vez, reabastece-se nos próprios processos
criativos. Ao nutrir sua prática criativa, aumenta sua qualidade de vida.
Um proposito do arteterapeuta é ajudar o indivíduo a liberar sua energia
criativa (daí para frente a escolha é sua, até mesmo adquirir a habilidade e
disciplina nec essárias, tornando esta criatividade um produto profissional). A
perda da inibição pelo uso de materiais de arte é um grande passo. Fomos
condicionados, por muitos anos, para nos tornarmos inibidos principalmente
por nossos professores que nos graduaram em trabalhos de arte ou que
nos disseram que não poderíamos desenhar. Agora leva tempo desatar
estes fios apertados que nos amarram. Algumas pessoas arrebentam estes
fios, outras vão se desenrrolando lent amente. (ROGE RS apud A NDRA DE,
2003, p. 143)

É importante destacar-se que no processo arteterapêutico o indivíduo
estabelece maneiras mais produtivas de comunicar-se, de interagir e de conferir
sentido às suas atitudes no mundo.
Ao representar na consciência imagens imaginadas em criadas, o indivíduo
estabelec e uma nova relação com suas imaginações (fant asias, ideações),
passando de um estado de ausência, de inclusão em suas atividades para
uma atuação transformada, por assumir seus atos como próprios, diante da
criação formalizada. (URRUTIGA RAY, 2011, p. 25-26)
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Todo processo arterapêutico passa pela expressão e ao expressar -se o
indivíduo reorganiza seu olhar perante o mundo interno e externo, materializa
conflitos, dispõe afetos e desafetos, configura outras lógicas para sua realidade e
transfigura seu ser.
As práticas arteterapêuticas auxiliam o indivíduo na sua eterna busca por
equilíbrio, porque o equilíbrio é algo que precisa ser reconquistado a todo instante. O
que foi materializado ali, desdobra-se em algo novo, coloca em outro plano de
experiência, que se torna mais plena. Conforme explica Zinker (1978) ao ressaltar
que:
O motivo pelo qual o des enho ou a pintura podem ser “terapêuticos” é que,
quando experienciados como proc essos, possibilitam ao individuo se
conhecer enquanto pessoa int eira. Ele se conscientiza não somente de
movimentos internos em direção à completude experiencial como também
recebe confirmação visual de tais movimentos dos desenhos que produz.
Os processos internos da pessoa se reflet em na sua produção. “Iniciam -se
a partir de um estado energético extremamente indiferenciado, em direção à
clareza de consciência”. (ZINKER apud CIORNA I, 2004, p. 96)
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Trabalhar com arteterapia é criar um espaço acolhedor onde essas energias
psíquicas possam ser liberadas, protegidas e bem trabalhadas, onde elas possam
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encontrar um campo para serem materializadas. Os símbolos ali produzidos, nos
lembram a jornada interior, a busca pela individuação. Carregam uma infinidade de
sentidos para aquele que a produz. Os conteúdos inconscientes ali expressos
precisam ser confrontados, assimilados, transmutados e posteriormente integrados
(conscientizados). Quando o indivíduo consegue elaborar mentalmente as imagens
criadas, elas se tornam em ‘reais’ para ele, configurando uma nova forma de
enxergar sua própria realidade. Assim a forma expressa de ordem subjetiva
converte-se em comunicação objetivada e permite o diálogo aberto entre consciente
e inconsciente. Ou seja:
Resumindo, a finalidade da Arteterapia consiste em possibilitar a
emergência de uma imagem imaginada transposta em imagem criada a
partir da utilização de materiais plásticos, que cedem sua flexibilidade e
maleabilidade a quem os utiliza, para expressar seus conteúdos íntimos .
(URRUTIGA RAY, 2011, p. 27)

Por possuir tantos benefícios terapêuticos e pessoais, a arteterapia contribui
para o processo de construção do indivíduo, permitindo o desenvolvimento de
potencialidades latentes, aprimorando sua personalidade, e como esta autora segue
afirmando, pode ser usado como i nstrumento educativo:

Como instrumento educativo, a arteterapia pela essência de sua ação
terapêutica, pode possibilitar atividades preventivas tanto no âmbito
psicopedagógico, já que oferec e uma interação entre arte e cognição,
quanto no contexto de ressignificações de atitudes pessoais. Em ambas as
situações, a aprendizagem encont ra-s e presente, pois, nela, podem ser
vislumbradas, como condição dada pela arte, a objetivação de algo que
torna as ações possíveis de introspecção e reflexão, oferecendo elementos
para o c rescimento e o desenvolvimento, ou seja, mobilizando a construção
pessoal a partir da utilização de técnicas específicas da art eterapia, temos
aprendizagem como resultado deste proc esso, seja na educação
sistematizada, pela formalidade e diretriz presente na instituição escolar, ou
em outros event os modeladores de comportamentos. (URRUTIGA RAY,
2011, p. 30)

A arteterapia pode inspirar uma nova visão de dentro para fora, que
reenergizará este indivíduo tornando-o mais apto a interferir positivamente na sua
realidade seja ela interior ou exterior.
Resgatar a criatividade na vida é um ato de bravura, necessário, e que todo
homem deveria ter o direito de realizar em sua vida. A criatividade é bem ressaltada
em seu sentido maior, no capítulo “Permissão para ser criativo”, que abre o livro
Processos Criativos em Gestalt-terapia (Zinker apud Ciornai 2004):
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Criatividade é a celebração da nossa grandeza, do nosso senso de tornar
tudo possível. Criatividade é a cele bração da vida. É uma afirmação
contundente: Eu estou aqui! Eu me amo! Eu posso ser o que quiser!”(...)
criatividade é a expressão da presença de Deus em minhas mãos, olhos,
mente – na totalidade de mim. Criação no sentido da afirmação do divino
em cada um, de transcender a luta diária pela sobrevivência e o peso da
mortalidade – um clamor de angústia e de celebração (...) Finalmente,
criatividade é um ato de bravura. Afirma: estou disposto a arriscar o ridículo
e o frac asso para poder experienciar este dia com frescor e inovação. A
pessoa que ousa criar, romper barreiras, não só partilha um milagre, mas se
dá conta de que em seu processo de ser ela é um milagre. (ZINKE R apud
CIORNA I, 2004, p. 69-70)

Pessoas criativas resgatam seu ser da mesmice generalizada que os padrões
cristalizados, morais, intelectuais e sociais, impõem, ao mesmo tempo que propõem
o desafio de aprofundar-se na busca por um caminho que valha a pena seguir.
Quando lida-se com situações mal resolvidas, conflitantes e o sistema de
defesas encontra-se cristalizado e isto normalmente, traduz-se no próprio
organismo, pode-se ficar anestesiado, com uma visão distorcida da realidade, uma
“awareness” (atenção) prejudicada, maltratada. Então é preciso que aja uma
intervenção que desperte o sentido de autorregulação e realinhe a pessoa com o
que realmente quer para si. Ao ter mais atenção, ultrapassa-se padrões repetitivos
que a sociedade coloca, aprende -se a sair dos condicionamentos que são como
armadilhas, cada vez mais sutis, a tal ponto que, na maioria das vezes , sequer há
consciência delas e de seu efeito devastador pela distância abissal criada entre o
sujeito e sua essência. É preciso reencontrar aquele ‘artista de si mesmo’, o
alquimista de sua própria natureza, de sua própria existência, criando condições
para um funcionamento saudá vel de sua psique. Neste contexto, o processo
arteterapêutico, assim como o fazer expressivo e a questão da reflexão sobre o que
se criou, tem um potencial terapêutico sobre o indivíduo, que pode vir a adquirir
qualidades que irão nutrir sua saúde psíquica e reverberar em sua vida. E ao falar
da importância da arteterapia não se pode deixar de lembrar o prefácio de (Boechat
apud Urrutigaray 2011):
Daí, talvez, uma das raz ões da importância grande da arteterapia em
nossos tempos: recuperar atividades esquecidas e fazer renascer
habilidades sepultadas pela maré da tecnologia. Como o psiquismo passa
pelo corpo inteiro, inclusive pelos braços e mãos, cumpre libertar as
energias esquecidas. (BOECHA T apud URRUTIGARAY, 2011, p. 10-11):
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CAPÍTULO IV – CRIATIVIDADE

Criatividade é uma capacidade inerente a natureza humana e a propria vida.
Como a vida, a criatividade tem seus próprios processos de auto rregulação que
ajudam a contrabalancear os períodos de desequilíbrio. Existe também o fator
hereditário e a possibilidade de estimular o aumento da criatividade através da
educação e do meio ambiente em que o indivíduo vive.
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Sugere (Rocha, 2009, p. 35) que “A criatividade é decorrente de
reorganizações, novas estruturações e possibilidades de algo existente.
Segundo suas pesquisas (Ibidem, 2009, p. 39): “O pensamento produtivo se
origina de combinações de experiências passadas. As combinações levariam ao
pensamento criativos, enquanto o pensamento reprodutivo seria a lembrança por si
só”.
Avaliando agora as pesquisas sobre a criatividade feitas na área psicanalítica,
têm-se:
Os psicanalista referiam-se ao processo criativo como uma forç a emergente
do inconsciente para o consciente.
Vêem a criatividade como um meio de reduzir a tensão e aliviar certos
impulsos.
Esta força inconsciente, não sendo vivenciada de forma positiva, pode se
revert er em neuroses. (Ibidem, 2009, p. 39)

Para (Freud apud Rocha, 2009, p. 40) “A criatividade teria sua fonte no
inconsciente.
Já para (Jung apud Rocha, 2009, p . 40), o processo criativo se daria pela
ativação do inconsciente coletivo ou pessoal. Mas não ficaria dependente apenas do
inconsciente para se manifestar, teria também através da energia física a chance de
resgatar conteúdos inconscientes trazendo -os para a consciência.
Pesquisa feitas por (Rocha, 2009, p. 41) apontam que dentro da Teoria
Humanista, “[...]a criatividade é vista como um caminho para a autorrea lização”.
Coloca que o indivíduo criativo é aquele que tem uma comunicação maior e é mais
aberto ao mundo.
Na visão de (Rogers apud Rocha, 2009, p. 41), o indivíduo criativo necessita
de algumas condições internas para que o potencial criati vo desabroche. Segundo o
autor acima a pessoa criativa possui certas características como:
[...]tolerância as ambiguidades; ausência de rigidez nos comportamentos e
nos pensamentos; confiança em seus sentimentos e percepções; procura
da aut orrealização, des frut ando o momento pres ente e adaptando-se ao
meio; busca de organização continuada da personalidade. (Rogers apud
Rocha, 2009, p. 41).

É muito comum ver-se várias pesquisas apontando que a criatividade e saúde
mental possuem uma estreita ligação. A criatividade pose ser vista como um meio
para se alcançar a saúde mental. Pode-se ver à sinalização criada por (Rocha,
2009, p. 41) logo abaixo:
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CRIATIVIDADE

INDIVÍDUO CRIATIVO

AUTORREALIZAÇÃO

SAÚDE MENTAL
Lembrando Jung (apud Rocha, 2009, p. 41), “A criação do novo não é
conquista do intelecto, mas do instinto de prazer agindo por uma necessidade
interior. A mente criativa brinca com os objetos que ama”.
Como propõe Torrance (apud Rocha, 2009, p. 45), um dos maiores
estudiosos da educação na área da criatividade, propõe na sua teoria educacional, a
aprendizagem por meio da criatividade. Sendo a comunicação do resultado
importantíssimo já que por meio desse resultado o indivíduo avaliará o impacto de
sua criação nas pessoas.
Muito falou-se sobre a importância do desenvolvimento do cérebro direito
para as questões referentes a criatividade e as artes, hoje po rém estudos apontam
como bem mostra Rocha, (2009, p. 48) que o envolvimento dos dois hemisférios
cerebrais são importantes para o pensamento criativo, eles se completam e se interrelacionam. Então faz-se necessário que se promova o exercício dos dois
hemisférios cerebrais, já que o ato criativo depende da relação estabelecida entre
eles.
Devemos deixar o pensamento vagar, sim, quando estamos tent ando 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).
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A criatividade sempre envolve uma certa dose de disciplina, autocontrole e
sacrifício. Planejamento e es pontaneidade se tornam uma coisa só. Razão
e intuição passam a ser duas faces da mesma verdade.
(NA CHMA NOV ICTCH apud ROCHA, 2009, p. 49).

Toda pessoa tem sua própria forma de criar e experimentar seu processo
criativo. Segundo Rocha, (2009, p. 60) “A criatividade enquanto habilidade, pode ser
desenvolvida, estimulada e trabalhada”. Além de serem pessoas mais capazes de
se reinventar ao superar dificuldades, seu pensamento não é tão arraigado a antigos
conceitos, sabe que a vida deve ser ressignificada.
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Pessoas criativas têm níveis de consciência e at enção maior que as
demais. Isto dá a elas uma sensibilidade elevada, além de estarem sempre
dispostas a enxergar novas possibilidades e buscar relações entre as
coisas. (FILHO apud ROCHA, 2009, p. 60)

Rocha, (2009, 61 a 69) desenvolve uma síntese a partir de alguns autores de
uma séria as características que compõe uma personalidade criativa, são elas :

-

Fluência e flexibilidade de idéias;

-

Idéias originais e inovadoras;

-

Fantasia e imaginação;

57

-

Abertura às novas experiências, independência de julgamentos e
inconformismo;

-

Uso de analogias ou combinações incomuns;

-

Idéias enriquecidas e elaboradas;

-

Preferência por situações de risco, motivação e curiosidade;

-

Humor, impulsividade e espontaneidade;

-

Confiança em si mesmo e sentido de destino criativo.

Como acessar e aumentar a criatividade? Segundo Brown (apud Rocha,
2009, 77 a 79) seguem algumas dicas que poderão contribuir:

-

Zele por si mesmo;

-

Quebre padrões preestabelecidos;

-

Aproveite os relacionamentos Criativos;

-

Use seus sonhos;

-

Desperte seus sentidos;

-

Experimente todas as formas de arte;

-

Cuidado com as críticas.

Segundo Rocha, (2009, p. 86) aponta a partir de suas pesquisas com alguns
autores,” a criatividade, por si só, já é curativa”.
Imagem 24

Disponível em: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/ v/t1.09/1601501_660012504050119_501483229_n.jpg?oh=5e2cb7dfff6511f65a4fc 919dfdd3fea& oe=5469C
69D& __gda__= 1415755900_b49b0b8ad3ea29020898babe82486ee6
Acessado em: 18/09/2014
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Outro aspecto importante que vale ressaltar por Holm (apud Rocha, 2009, p.
91) em relação ao processo criativo deve-se ter em mente que não se pode ficar
apegado a resultados e que não se pode ser bem sucedido o tempo todo, deve -se
permitir que este processo se dê, quer dizer, aconteça de forma integrada e
integradora com a criação, numa convivência comum, sem esperar resultados. Vale
lembrar outro aspecto importante: Nada pode deter o criativo. Se a vida está cheia
de alegria, a alegria alimenta o processo criativo. Se a vida está c heia de dor, a dor
alimenta o processo criativo”. (NACHMANOVITCH apud ROCHA, 2009, p. 93)
O desbloqueio do processo criativo quando não ocorre é como a imagem de
uma maçaneta de uma porta que não funciona, que não abre, como algo que está ali
para servir a algum fim e não serve. Ao ser desbloqueado o processo criativo libera
o fluir da energia vital, imprescindível para ativar centros de saúde, resgatar a auto
estima aos pucos, fazer com que aquele indivíduo perceba que ele pode aprender
mais sobre si mesmo, fala aquele indivíduo sobre um caminho que permite a
transformação, que o nutre no caminhar do próprio processo arteterapêutico. Passa
a ganhar auto confiança, autonomia social, porque existe uma coerência interna e
externa,

que o apoia em seu processo interior e assim torna sua realidade

significativa. A partir dessa segurançaa interna que ela vai nutrindo, vai se tornando
na medida que aceita as mudanças, cada vez mais flexível e portanto mais aberta
ao diálogo e em posição de comungar uma troca benéfica maior com o mundo que a
rodeia.
Concluindo

este

capítulo

pode-se

destacar

alguns

benefícios

do

desenvolvimento da criatividade no processo arteterapêutico percebidos ao longo da
pesquisa monográfica:
•

Auxilia na auto expressão e ao se expressar reorganiza seu olhar sobre o
mundo.

•

Materializa conflitos.

•

Dispõe afetos e desafetos.

•

Configura novas lógicas para sua realidade.

•

Transfigura seu ser.

•

Estabelece maneiras mais produtivas de se comunicar com o mundo e de
interagir com ele.

•

Confere sentido às suas atitudes no mundo.

59

•

Vai além da preocupação com a ordem estética, técnica ou acadêmica, dando
uma visão diferenciada da arte e do processo criativo.

•

Lida melhor com sintomas, estresse e experiências traumáticas.

•

Desbloqueia o fluxo criativo, ampliando sua capacidade criadora.

•

Promove a saúde.

•

Integra vários conhecimentos.

•

Possibilita ampla transformação do indivíduo.

•

Enriquece a qualidade de vida das pessoas.

•

Amplia o conhecimento de si mesmo e dos outros.

•

Desenvolve uma adequada autoestima.

•

Desenvolve o entendimento da linguagem da forma e da linguagem visual.

•

Ajuda a apreender simultaneamente diversos aspectos da realidade.

•

Gera a possibilidade de se ter insights valiosos que nos orientem ao trabalhar
com polaridades ocultas que residem na realidade da vida.

•

Desenvolve recursos físicos, cognitivos e emocionais.
Imagem 25

Disponível em: https://fbcdn-sphotos-b-a. akamaihd.net/hphotos-akxpa1/ v/t1.09/69225_503370613047643_1905829844_n.jpg?oh= b7f6f87e2ce7cf38e613387ee86107e
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Acessado em: 14/08/2014
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Finalizando, em seu livro (Rocha, 2009) sugere que as escolas (sistema
educacional) utilizem as técnicas tidas como “arteterapêuticas” (técnicas expressivas
e criativas):
Objetivamos que a criatividade, assim como na arteterapia, seja estimulada,
desenvolvida, trabalhada, valorizada e reconhecida como “matéria-prima
escolar. (ROCHA, 2009, p. 93).

4.1 MODALIDADES EXPRESSIVAS ARTETERAPÊUTICAS

Existem muitas técnicas e modalidades expressivas diferentes que podem ser
usadas nas atividades criadoras arteterapêuticas. Pode-se citar algumas lque estão
igadas tanto as artes plásticas quanto as linguagens expressivas. No livro de Rocha,
(2009, p. 123) pode-se encontrar muitas dicas de materiais, atividades/técnicas
variadas e também pode-se encontrar muito material ao pesquisar na Web.
4.1.1 Desenho
É a arte de representar formas figurativas ou abstratas por meio de linhas e
sombras. O desenho é a matriz das outras formas de expressão visual.
A princípio o desenho é uma modalidade que encontra muitos obstáculos
porque normalmente as pessoas temem não conseguir corresponder a um
determinado padrão de desenho. Mas em Allen (apud Phillipine, 2009, p. 48)
encontra-se alguns exercícios de aquecimento que ajudam a desbloquear o ato de
desenhar.
Albano (apud Phillipine, 2009) coloca a atenção sobre a idéia que desenhar
realmente é muito difícil numa cultura tão acelerada como a que vivemos, onde
nossa observação costuma ser extremamente rápida e dispersa, no entanto,
também desperta para outra idéia, a de que na prática desenhar é simplesmente
olhar com atenção para algo e tentar reproduzi-la tranquilamente.
Há diversas técnicas e diferentes tipos de desenhos como: desenho soprado
a nanquim, desenho raspado, desenho cego, desenho com efeito vitral, processo de
amplificação gráfica, estimulação sonora etc.
Também existem muitos tipos de materiais para desenho – o lápis grafite
macio (6B), o lápis pode variar do mais duro ao mais macio, com pontas mais
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grossas ou mais finas, pastel seco, canetinha de hidrocor, lápis aquarelado, carvão,
pastel oleoso, lápis de cera, lápis de cor etc.
Phillipine (2009) sugere que cada modalidade precisa de um uso apropriado e
compartilha algumas de suas hipóteses no esquema abaixo:
Imagem 26 - esquema desenho

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.57)

Lembrando que a medida que a pessoa interessada for pesquisando e
adquirindo experiência ela poderá acrescentar por conta própria outros dados que
enriquecerão ainda mais este resumo esquemático:

4.1.2 Pintura
É o ramo da arte visual que utiliza a tinta e outros materiais corantes para
criar linhas, formas a partir das cores que emprega, revestindo superfícies com
algum tipo de cor, pintando, colorindo, dando vida e força as concepções criativas.
Existem muitas técnicas e matérias de pintura, por exemplo: Pintura a
guache, pintura a dedo, pintura livre, pintura feita com areia, pintura feita em pedra,
pintura em tecido, pintura á óleo, bastões de pigmento (a óleo), pinturas naturais
feitas com pigmento vegetal, pintura artesanal (pigmento em pó e/ou líquido), pintura
com tinta PVA (a base d’água), pintura com tinta acrílica, pintura sobre relevo de
massa corrida, pintura aquarelada, pintura plástica (mais usada em artesanato),
pintura lavada, pintura desbotada, pintura a nanquim, pintura com anilina, pintura
com betume, pintura com cola colorida, monotipia, impressão (gravura). Cada
pintura requer um suporte e pinceis, ou uso adequado e variado.
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Segundo Phillipini (2009) seguem sugestões para o uso e indicações
adequadas:
Imagem 27

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.45)

4.1.3 Modelagem
Modelagem é dar forma, volume, a algum material como a argila, as
massinhas modeladoras (feitas pela pessoa ou compradas), o papel machê , a cera
de abelha, massa de farinha, massa de biscuit ou porcelana fria dentre outros.
Segundo SOUZA (1968), a modelagem favorece a descarga emocional,
sendo calmante de efeito indiscutível. Com a possibilidade de fazer e refazer o
trabalho, ela também dá autoconfiança a quem pratica. Phillipini (2009) ressalta
neste gráfico o uso e indicações arteterapêuticas:
Imagem 28

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.74)
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Pode-se também destacar a questão do movimento, do desgaste em nível
energético (bater, amassar, modelar, acrescentar, subtrair), o aspecto de revelar, de
surpreender, a sensualidade e maleabilidade.
4.1.4 Colagem
A colagem é uma forma de representação artística por meio do recorte e
colagem. É uma modalidade expressiva bastante indicada para começos de
processos. Pode ser utilizado com diversos materiais e em cima de superfícies
variadas. Sugestão de Phillipini, (2009):
Imagem 29

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.27)

Pode-se ressaltar também certos valores propiciados por esta linguagem: o
movimento, a busca de equilíbrio; descolagem/desconstrução; textura e a mistura de
materiais.
4.1.5 Tecelagem
A tecelagem é uma forma de criar tecendo com o uso da linha, podendo
utilizar também restos de tecido, sementes etc
Phillipine, (2009), lembra analogias tão claras, retiradas do imaginário coletivo
como: Perder o fio da meada..., estar todo enrrolado..., estar tricotando...com as
amigas. Achar o fio da meada..., deu um nó...quando a situação fica complexa, e a
linha da vida...etc
É poder tecer e destecer o que se quer da vida...na materialidade artística.
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A tecelagem pode ser feita em teares manuais, confeccionados com papelão
ou de madeira.
Segue abaixo esquema de Phillipine(2009) sobre uso e indicações:
Imagem 30

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.63)

4.1.6 Mosaico e Assemblagem
A modalidade artística do mosaico é nada mais que juntar pedaços e realizar
sua criação. Os materiais diferem muito, pode ser desde restos de azulejos, cacos
de vidro, pedaços de papel, miçangas, espelhos quebrados... O suporte pode ser
uma madeira, um papel paraná...
Abaixo esquema de Phillipini, (2009), para uso e indicações:
Imagem 32

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.85)
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Já a assemblagem é a reunião de diversos materiais diferentes e descartados
colados juntos, de forma que se reordenem num novo espaço. O suporte pode ser
caixas de sapato, madeira, papelão etc.
4.1.7 Construção
É uma modalidade onde se constroem de forma criativa objetos, ou
composições significativas para a pessoa, individualmente ou em grupo. Também
podem ser criadas instalações, interferências em espaços, cenários, caixas (de
memórias, do feminino, da infância, de algum parente ou pessoa importante, de
tesouros, caixa escura etc).

Os materiais são variados, para a estrutura , para

acabamentos, podem ir desde sucata, a papéis tipo pardo bem comprido e muitos
outros, indo ao encontro da criatividade da pessoa. A cola quente também é bem
empregada nesta modalidade.
Segue esquema de Phillipini, (2009) com sugestões de uso terapêutico dessa
modalidade que se adequam muito bem, também ao seu uso escolar.
Imagem 32

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.95)

4.1.8 Escrita Criativa
A escrita criativa é o uso da palavra como meio para se chegar a uma
produção imagética, a uma produção sonora e/ou corporal, ou a alguma outra
modalidade expressiva artística que sirva como forma de ampliação de algum
conteúdo simbólico.
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Segue esquema de uso e indicações feitos por Phillipine,( 2009):
Imagem 33

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.115)

Também pode ser explorada a ideia da poesial visual, onde as palavras
fazem parte, participam da linguagem visual do poema.
4.1.9 Criação de Personagens
Esta modalidade expressiva trata de investigar como dar vida a personagens
fictícios, advindos de histórias contadas ou ouvidas, é uma modalidade que pode
partir da criação de bonecos até a criação de máscaras. Segue esquema de
sugestão para uso e indicações de Phillipini, (2009, p. 105).
Imagem 34

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.105)
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Os materiais podem ser de pano, modelagens de papel, as máscaras podem
ser feitas a partir de um molde de argila cobertos com recortes de jornal embebidos
em água e cola, ou compradas semi-prontas, os personagens também podem ser
dedoches (fantoches de dedos), feitos de sucata etc
4.1.10 Trabalhando com contos
A

modalidade

expressiva

de

contar

histórias

requer

constante

aperfeiçoamento, pesquisa e bastante conhecimento da história contada. Trata -se
de trabalhar com contos, mitos, lendas, fábulas etc Trazendo à tona símbolos. Pode
pedir para a pessoa escolher um conto, apreende -lo e conta-lo, pode-se criar
personagens, representações teatrais no contar, pode-se desenhar ou ir para
alguma outra modalidade artística a partir do conto, amplificando seu conteúdo
simbólico e tornando-o mais consciente. Enfim, existem muitas maneiras de se
trabalhar a contação de histórias. Vale experimentar.
Abaixo segue esquema sugerido por Phillipini (2009), para uso e indicações
arteterapêuticas dessa linguagem expressiva.
Imagem 35

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.119)
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4.1.11 Fotografia
A fotografia pode ser uma modalidade expressiva bem explorada com
resultados bem distintos e interessantes. Vide os diversos recursos disponíveis hoje
e as interferências que podem ser realizadas com materiais artísticos. Podem ser
trabalhados um resgate da infância, um registro artístico de memórias que fa zem
parte da história pessoal de cada um, brincar com a auto imagem, melhorar a auto
estima, pode-se propor a vivência de uma dor, de um personagem através do
registro fotográfico etc
Phillipine (2009), nos recomenda o uso e indicações apropriados:
Imagem 36

Disponível em: PHILIPP INI (2009, p.35)

4.1.12 Vídeo
Os vídeos podem criados pelos alunos ou clientes, mostrando a trajetória de
seu processo artístico, o desenvolvimento de um tema, uma releitura de uma obra
de arte, de um filme etc .
Existem recursos de edição de imagem bem interessantes, pode-se também
fazer uso de animações. Contar uma história em vídeo, pode-se abordar a auto
imagem, travar um encontro consigo.
O vídeo pode ser produzido por celular, câmera fotográfica, ou filmadora.
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Para Phillipini (2009), o uso e indicações arteterapêutico dessa modalidade
expressiva são os seguintes:
Imagem 37

Disponível em: PHILIPP INI (2009, P.127 )

4.1.13 Consciência Corporal
A consciência corporal traz uma luz para a consciência do corpo. Enfim, Phillipini
(2009), nos recomenda o uso e indicações apropriados para esta modalidade
expressiva:
Imagem 38

Disponível em: PHILIPP INI (2009, P.133)
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Através de exercícios de relaxamentos e outras atividades que criam diálogos
com o corpo de cada indivíduo, processos de imaginação criativa trazido para
sensações corporais, linguagens corporais que possam dialogar e identificar onde
sente dor, ou parte que mais gosta, levar o indivíduo a prestar atenção a seus
movimentos, concentrar-se na linguagem corporal, se harmonizar ou perceber onde
o fluxo energético pode estar bloqueado, perceber quantas lições do corpo carrega
consigo, o quanto ele fala de cada um.
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Na realidade vive-se num sistema educacional dominador que precisa passar
por uma verdadeira revolução na forma de seus professores abordarem, e
transmitirem seu conhecimento.

Um sistema que restringe, ao privilegiar muito,

quando não somente, apenas o lado racional e reprodutor dos conteúdos, acaba por
perpetuar uma normatização do pensamento, uma normatização do saber. Esta
forma de atuar deve ficar para trás, pois abre pouco espaço para práticas realmente
sérias, pertinentes as mudanças necessárias na contemporaneidade, no sentido de
serem mais libertadoras. O conhecimento que o professor busca hoje deve
responder a um sentido de cooperação individual, social e planetária. Deve cooperar
para romper com padrões ultrapassados na transmissão do conhecimento. Que
abandone uma abordagem alienada que rejeita a complexidade existente e inerente
aos saberes humanos. Infelizmente, ainda há muita resistência às mudanças e ainda
se insiste em dar passos retrógrados que prolongam por mais tempo este cenário
social.
Comumente, o professor de arte da escola pública encontra-se exaurido, por
sucessivas tentativas, muitas vezes frustradas, de dar sentido a sua prática. O
professor, na maioria das vezes, se ressente por coadunar com uma postura por
demais passiva, apenas reprodutora de antigas formas de abordar o conhecimento,
impondo conteúdos de forma mecânica, de maneira que não o instiga e nem o
provoca a ser um professor de uma outra realidade. Toda esta postura, pouco o
auxilia e a seu aluno a sair da zona de conforto, estéril, condicionadora e pouco o
impele

a

se

posicionar de

forma

integradora, q uestionadora

e

portanto

transformadora da sua realidade.
O saber que se constrói, através dos professores, na escola e, claro, fora
dela, é dinâmico, feito no dia a dia, também se dá nas entrelinhas, na percepção de
um olhar, em tantas dimensões ainda por ser descobertas e enfim p lantando
sementes que pressupõem que existam muitas realidades a lém daquelas já
conhecidas e preferidas que normalmente se alcança enxergar. Um saber que vá
além da realidade puramente material, do pensamento cartesiano, do pensamento
mecânico. Um saber que permita extravassar o conhecimento disciplinar para muito
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além dos muros da escola e os instruam a compreender e lidar melhor com as
manifestações diversas do ser humano.
A arteterapia, pode servir, lembrando bem, que sem garantias, como um
bálsamo à prática do professor de arte na escola pública.
É importante que o professor dê importância a formação continuada em
arteterapia como uma forma de abrir novos horizontes, trazer para mais perto a
possibilidade de conviver com uma visão mais integradora, transdisciplinar, que o
possa enriquecer.
Assumindo o compromissso com o seu saber, ao procurar uma pós
graduação em arteterapia, o professor de arte da escola pública, assume um maior
compromisso com a educação que produz. É inegável sua missão social como
professor. Acredita-se que ajam substanciais benefícios advindos do conhecimento
arteterapêutico pelo professor. Como a visão diferenciada e mais abrangente da arte
e do papel da criatividade na vida do ser humano.
Convencidos,

cada

dia

mais,

da

legitimidade

do

conhecimento

arteterapêutico, do valor e eficácia que pode vir a agregar. Cientes de sua notória
abrangência, que permite uma abordagem holística, que apoia, respeita e
proporciona uma visão transdisciplinar ao professor. No desenvolvimento do tema
desta monografia, buscou-se enaltecer o valor da inserção destes conhecimentos
arteterapêuticos no meio ambiente escolar, agregando pela via da visão diferenciada
da arte e da criatividade, outros possíveis instrumentos avaliativos, outras formas de
comungar a arte e o saber, enfim dando permissão ao uso de novas tecnologias do
saber que possam acarretar importantes benefícios a sociedade.
A arteterapia pode contribuir

neste

sentido,

transdisciplinar, mais abrangente da realidade, mas

trazendo

uma

visão

nem por isso menos

comprometida. A partir de um entendimento mais amplo sobre si mesmo pode
buscar um entendimento maior e mais profundo sobre seu aluno e sobre o coletivo
do qual faz parte. Lembrando que a arrogância do homem o leva a seu auto
esquecimento e ao esquecimento do outro.
Hoje é imprescindível recorrer à transdiciplinaridade, como uma ferramenta
que vem se desenvolvendo no meio acadêmico desde o século XX, visando uma
maior conexão entre o saber universitário e a sociedade como um todo, transpondo
o abismo que as vem separando. É importante que não se formem apenas
especialistas mas profissionais que possuem uma bagagem mais ampla, com uma
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visão panorâmica da realidade, preparado para enfrentar melhor as questões
contemporâneas. Hoje com os avanços da ciência em todos os campos não é mais
possível, nem é tampouco viável que se ensinem pensamentos apenas unilaterais
como

verdades absolutas, que

negue-se

a

multidimensionalidade de

um

conhecimento, muito menos que se aceite o domínio de uma disciplina sobre a
outra.
Sugere-se aqui, neste estudo, nesta pesquisa, que a arteterapia e sua
natureza transdisciplinar pode trazer enormes benefícios para o professor de arte da
escola pública. A arteterapia e a arte na educação podem se respeitar e amparar
mutualmente preservando suas singularidades e evitando incorrer no erro de se
converter numa única esfera do conhecimento. Um olhar múltiplo permitirá que o
professor abranja melhor a complexidade crescente do mundo pós-moderno.
Acredita-se que pode aprender muito com a fluição de idéias, que é característico da
trandisciplinaridade dentro da arteterapia. Se colocará numa postura de abertura a
novas reflexões e críticas produtivas sobre seu mundo interno, o universo que o
rodeia e sua prática. É inegável que ao reconhecer uma nova abordagem do saber,
isto modificará a forma como o professor voltar-se-á para si mesmo, como ele
compreenderá seu papel no mundo, sua interação com seus alunos, e como um ser
planetário. Por ter um enfoque pluralista a arteterapia objetiva a articulação de
inúmeras faces da compreensão do mundo, trabalhando a cognição de forma mais
diversificada, alcançando ao mesmo tempo maior integração e unificação do saber.
Olhando para trás na linha do tempo pode-se ver claramente que algumas
idéias demoraram muito tempo para serem aceitas e assimiladas. Sabe-se, portanto,
que não existem receitas milagrosas mas sim, o aprender a lidar com os próprios
erros e com os da humanidade. Caminha-se ainda lentamente neste sentido de
assimilar realmente e globalmente as mudanças na devida apropriação do saber,
mudanças graduais que podem contribuir para levar o ser humano a entender de
forma mais íntegra sua realidade social e humana. Que mostre o saber por um
prisma multidimensional, mais próximo da transcendência que o permita caminhar
em direção a seu real potencial de dignidade.
O professor é determinante nesse processo de mudança da educação, deve
ser sem dúvida, valorizado e estimulado a se preparar melhor para formar um olhar
mais crítico e a serviço da curiosidade. Abordar o conhecimento como algo
complexo evita as chances de erro que não podem mais ser ignoradas. Ao olhar a
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natureza percebe-se facilmente e naturalmente que tudo esta interligado e mesmo
assim não perde sua singularidade. É com este tipo de conhecimento que o
professor deve lidar, atuar e insistir.
A revolução no sistema educacional precisará passar por uma séria mudança
na formação do professor, que poderá buscar auxílio nas novas formas de abordar o
conhecimento. A arteterapia é uma das formas e este estudo propõem ser uma
pequena referência, mesmo que ainda tímida em direção a esta mudança de
paradigma, ao mostrar algumas contribuições que podem ser alcançadas através do
conhecimento arteterapêutico e através de uma visão transdisciplinar do professor
de arte da escola pública.
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