
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 1 

TRILHANDO CAMINHOS, CONSTRUINDO APRENDIZAGENS: A ARTETERAPIA 

COMO POTENCIALIZADORA DO PROCESSO CRIATIVO 

 

 Néclea Dantas de Carvalho – UFS - neclea@hotmal.com1 

Jacqueline Montalvão Etinger de Araujo -  Lusófona - jac_montalvao@yahoo.com.br2 
 

Luziete Rodrigues Santos  UFC– luzieterodriguessantos@yahoo.com.br3 
 

Guadalupe de Moraes Santos – FSLF -  gradalupe.silva@hotmail.com4 
  

 
 
RESUMO: O presente artigo tem o propósito de relacionar a arteterapia como possibilidade 
de “cura” do SER a partir da descoberta e do desenvolvimento do processo criativo, levando o 
sujeito a ser autor de sua trajetória. O trabalho foi desenvolvido com crianças repetentes de 
uma escola pública com o objetivo de  potencializar o processo criativo do ser, como caminho 
para um aprendizado saudável, utilizando os recursos da arteterapia em oficinas criativas ( 
ALLESSANDRINI,1996), trabalhando a percepção do corpo, seus movimentos, pulsões, 
limites e possibilidades; desenvolvendo a autonomia do sujeito frente ao seu aprendizado a 
partir do  criativo; proporcionando ao sujeito, através das oficinas criativas, o contato com as 
funções importantes para o desenvolvimento do aprendizado: Percepção, análise, síntese, 
antecipação, concentração. 
PALAVRAS-CHAVE: Arteterapia, Educação, Processo criativo. 
 
 
ABSTRACT: This article deals with the innovations of the special education in the city of 
Ours Lady of the Socorro/SE based on principles and values. The Inclusive Education in the 
sample benefits and perpassa for the way of the change in the pertaining to school scope. 
With this the school does not obtain to follow this advance being been possible to verify that 
the professors present the discomfort in taking care of to the pupils of igualitária form. The 
some presented speeches demonstrate that it is possible to become the inclusive schools, 
mainly, in what it says respect to the formation of professors. Objective with this work to 
support the formation of the professionals of the education, to act as multiplying in the 
process of transformation of the inclusive educational system, respecting the social values of 
the pertaining to school community.  
Key board: Arteterapia, Education, creative Process. 
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1. Arteterapia: um caminho de (re) significações e possibilidades. 

O presente artigo tem o propósito de relacionar a arteterapia como uma possibilidade 

de “cura” do SER a partir da descoberta e do desenvolvimento do processo criativo, levando o 

SER a ser autor de sua trajetória, trilhando o caminho que dá forma a alguns questionamentos 

feitos para nortear a escrita do que foi nomeado de: Trilhando Caminhos, Construindo 

Aprendizagens: A Arteterapia como Potencializadora do Processo Criativo.  

Como a arteterapia aciona o criativo? Que caminhos o SER percorre a partir da 

arteterapia em busca da “cura”? O caminho do criativo se constitui em um processo subjetivo 

que pode desencadear a percepção corporal ? Como (re) significar essas percepções a partir da 

arteterapia? Qual a contribuição que a escrita criativa deixa para o processo da “cura” do 

SER?  

Esses questionamentos foram, sob os princípios da arteterapia, relacionados e 

analisados com a história do grupo a partir de seu processo arteterapêutico, vivenciado por 

meio de Oficinas Criativas, registrados e desvelados no processo criativo na “cura” do SER. 

Arteterapia: um caminho de (re) significações e possibilidades, um caminho para a 

potencialização do processo criativo no desenvolvimento do ser na sua totalidade. Partindo 

desse contexto, o presente artigo trás o trabalho com crianças que apresentam um quadro de 

dificuldade de aprendizagem num contexto do fracasso escolar, oferecendo dentro da 

arteterapia possibilidades de desenvolver seu próprio processo criativo através do lúdico, 

numa perspectiva construtivista.  

O trabalho foi desenvolvido em grupo com duração de 3 horas semanais, durante três 

meses, em oficinas criativas (ALLESSANDRINI, 1996), método utilizado no trabalho de 

arteterapia em ateliê arteterapêutico, com o objetivo de potencializar o processo criativo de 

crianças repetentes, como caminha para um aprendizado saudável, utilizando os recursos da 

arteterapia, objetivando trabalhar a percepção do corpo, seus movimentos, pulsões, limites e 

possibilidades; desenvolver a autonomia do sujeito frente ao seu aprendizado a partir do  

criativo; proporcionar ao sujeito, através das oficinas criativas, o contato com as funções 

importantes para o desenvolvimento do aprendizado: Percepção, análise, síntese, antecipação, 

concentração. 

As oficinas são realizadas a partir de etapas, que seguem uma ordem própria : 

sensibilização, expressão livre, elaboração de expressão, transposição de linguagem e 
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avaliação. O trabalho em oficina criativa, proporcionando aos participantes a utilização de 

recursos artísticos estabelecendo relações entre a teoria, a prática e o aprender fazendo, até 

chegar a substituir uma resposta por outra mais elaborada, o que significa em contraposição, 

delegar ao sujeito o papel que deve ser seu, o de construtor ativo do seu conhecimento, 

possibilitando superar suas dificuldades. A cada oficina foi estabelecido um espaço de 

elaboração de conteúdos que emergiam como um caminho a trilhar pelo autoconhecimento e 

(re) significação de aprendizagens, trazendo como eixo do trabalho a consciência do próprio 

corpo e vivências com materiais diversos. 

Arteterapia, arte de viver, arte de possibilidades, arte de perceber e conceber a si 

mesma a oportunidade de trazer a tona o que julgamos não conhecer, não entender e não 

anunciar, arteterapia de revelar a si mesmo o que se guardou no andar mais alto da torre, 

questões, soluções e problemas de teoremas aparentemente sem resoluções. Arteterapia; um 

caminho possível de ser trilhado e compartilhado consigo e com o outro, um caminho de 

possibilidades e sonhos que de olhos abertos revelam enigmas e sentimentos que dizem de 

você e do outro, um processo que se revela em contato com a arte de explorar, de sentir, de 

criar, de revelar e (re) significar, dando novo sentido ao que abastece e nutri a alma, o que 

segundo Alessandrini (2004, p.83)  “é um constante alimentar-se, uma constante descoberta e 

redescoberta de algo que não aparecia nesse espaço externo e visível”.  

A arteterapia é a espinha dorsal do corpo que fala e reage ao mundo externo, que 

vezes cala que vezes guarda o que não compreende, o que não aceita. A arteterapia é o fio 

condutor de conexões que se interligam em prol da vida. Assim, arteterapia é: 

 

(...) a utilização de recursos artísticos em contexto terapêutico, baseando-se 
na percepção de que o processo criativo envolvido na atividade artística é 
terapêutico e enriquecedor na qualidade de vida das pessoas. Age a serviço 
das leis da necessidade interior do Homem e facilita o entrar em contato com 
o poder de cada um (...). (ARCURI, 2006, p.21) 

 

A arteterapia é um ponto de partida para perceber o desvelar de caminhos que 

foram revelados a partir do despertar para o criativo. Esse processo que é nutrido com a arte 

pode imprimir novas marcas na trajetória do SER e sistematizar os registros desse caminhar, 

elaborar questões e visualizar novos caminhos, perceber-se e perceber o outro nessa história 

de conquistas, desafios e limites. 
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2. ETC e Oficinas Criativas 

 

O criativo é o pano de fundo entre a utilização de recursos artísticos e a produção 

final, como resultado do proposto e a ação do sujeito sobre os materiais escolhidos. O criativo 

aciona canais internos como nos diz Kagin- Lusebrink5(1978, p. 171) acerca do o Continuum 

das Terapias Expressivas (ETC): “O ETC é um modelo conceitual construído para ser 

utilizado pelos vários campos de psicoterapias artísticas e expressivas. O continuum é 

composto por quatro níveis, que representam quatro modalidades de interação com materiais, 

que teoricamente refletem os diferentes modos de expressão humana”.  

Segundo Allessandrini (2004, p. 86), no sensório motor “(...) trabalhamos a 

liberação energética por meio do movimento”, configurando o movimento inicial para a 

entrada no trabalho que traz como foco acionar o processo criativo do indivíduo a ser 

trabalhado.  No perceptual-afetivo, ainda de acordo com Allessandrini (2004, p.87) “(...) 

trabalhamos com a maneira como o sujeito percebe e sente sua interação com diferentes 

materiais artísticos. Ela é decorrente do que foi vivido no nível sensório-motor e que recebeu 

forma, (...)”, funcionando como uma seqüência necessária e indispensável para a etapa 

seguinte, que se caracteriza por exigir o perceptível afetivo, onde o individuo interage com 

experiências inéditas a níveis emotivos e perceptíveis, diferentes do cognitivo e do simbólico 

“(...) tornam presente a experiência em sua dimensão conceitual” Alessandrini (2004, p.87). O 

criativo “É um elemento que “costura” cada etapa do processo.”, sugerindo como 

possibilidade de (re) significar pontos que impedem o desenvolvimento do ser (Allessandrini 

2004, p. 86). 

Os níveis do ETC, descritos acima, fundamentam a metodologia das Oficinas 

Criativas (Allessandrini, 1996), utilizada para trabalhar com a arteterapia no processo de 

“cura” do ser. É na oficina criativa que o arteterapeuta trabalha com materiais artísticos nos 

diversos níveis citados anteriormente.  

A metodologia das oficinas é constituída por fases onde não há uma maior ou 

menor importância entre elas, mas etapas que compõe o todo e possuem sua relevância 

                                                           
5
 ETC – THE EXPRESSIVE THERAPIES CONTINUUM (O Continuum das Terapias Expressivas) 

publicado em “The Arts in Pssychotherapy” v. 5 p. 171-180. Pergamon Press, 1978. USA. 
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própria e necessária na trajetória que culmina na aprendizagem humana. Cada etapa desse 

processo compõe o todo, que interligados numa rede de significados se comunicam, se 

interligam, não como um elo de correntes, mas como uma rede de sinais que se relacionam 

entre si, pois, 

Não existem objetos isolados, nem tampouco espaços vazios entre eles, mas 
sim um tecido invisível de redes de interconexões, caracterizando os 
diferentes processos que se operam. A realidade é descrita como uma 
totalidade de partes não divisíveis num permanente processo de construção, 
desconstrução e possíveis reconstruções. E o indivíduo nessa nova 
concepção é um ser  incompleto, inacabado num constante movimento de vir 
a ser. (MORAES, 2004, p. 78) 

 

Cada etapa tem sua função, propósito e são nomeadas como Sensibilização, 

Expressão livre, Elaboração da expressão, Transposição da linguagem e Avaliação. Na 

sensibilização, o sujeito estabelece uma relação com o mundo apoiando-se na sensibilidade e 

percepção de seu eu e de todos os objetos que o cercam. Este “perceber” implica no uso dos 

canais sensoriais integrados aos sentimentos, proporcionando a organização das impressões 

ao nível de imagens. As estratégias usadas no decorrer da sensibilização podem se apoiar no 

jogo lúdico, em observação dirigida ou sugerida, em construção no imaginário. O importante 

é que seja garantido o envolvimento na relação do sujeito com a situação, “(...) momento em 

que o sujeito estabelece contato com o trabalho que se está iniciando e tem como objetivos o 

contato com seu mundo interno.” (ALESSANDRINI, 2004, p.83) 

Durante a expressão livre, o indivíduo mostra a experiência vivida através de uma 

linguagem não-verbal. Consideramos importante possibilitar ao indivíduo a expressão livre de 

seu sentimento e pensamento, utilizando as diversas áreas artísticas: plástica, cênica e 

musical, “(...), em um ir e vir de movimentos que surgem naturalmente.” (ALESSANDRINI, 

2004, p.83). 

A etapa seguinte é a elaboração da expressão, onde ocorre o aprimoramento da 

linguagem escolhida pelo sujeito em um retrabalhar ainda ao nível da arte e da representação 

não-verbal do conteúdo emergente. “Essa elaboração pressupõe um redimensionamento do 

que foi feito até então. Observa-se a partir de um ângulo novo, localizam-se novas formas nas 

figuras que emergem e que saltam aos nossos olhos.” (ALESSANDRINI, 2004, p.84). 
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Na transposição de linguagem, há o (re) significar do processo: a imagem interna 

sugere a criação de mensagens e textos. É o momento em que se pode trabalhar de forma mais 

diretiva e estruturada os recursos técnicos necessários ao aperfeiçoamento da linguagem oral e 

escrita, associados aos processos de raciocínio e de operacionalização do pensamento, onde 

ocorre a “(...) passagem daqueles conteúdos para uma nova linguagem.” (ALESSANDRINI, 

2004, p.84) 

A escrita criativa também constitui um recurso utilizado na transposição de 

linguagem, como uma forma eficaz de auto-análise, uma vez que fortes emoções podem ser 

liberadas no ato de escrever. 

A partir da escrita criativa as palavras dão forma a sentimentos dispersos que 

surgem na sensibilização e na materialização da elaboração da expressão. Acredita-se que a 

escrita criativa é o espelho da alma, que ao ganhar forma no papel delineia o contorno do que 

aparentemente não tinha forma, é como um esculpir, o transformar, é o criativo acionado, 

dando direcionamento ao que aparentemente estava sem direção. Nas oficinas criativas a 

escrita é uma forma de elaborar conteúdos que vêm à superfície, como um emergir das 

profundezas do eu, com força total para revelar e registrar pedaços do quebra cabeça interior, 

uma vez que,  

O momento final das oficinas criativas é a avaliação, onde ocorre a retomada do 

processo, permitindo a conscientização e percepção crítica do indivíduo na aquisição de novos 

conhecimentos. Ao mesmo tempo, está avaliação é o conjunto de informações que permitem 

identificar os processos que foram significados e funciona como “recomposição das etapas 

processuais, o que permite que a aprendizagem produzida seja tornada consciente.” 

(ALESSANDRINI, 2004, p.85). 

Arteterapia, caminhos de possibilidades e realizações, um encontro, um diálogo 

com o seu interior, um portal para se descobrir e revelar o que se julga não conhecer, a arte 

atuando numa relação estreita entre o consciente e o inconsciente, uma ação de respeito com 

você e com o outro. “... o trabalho com arteterapia visa exatamente permitir a ação mental, ou 

a elaboração, com o intuito de extrair a emoção Y afetividade, sentimentos Z que se encontra 

‘oculta’ com a idéia na imagem formada, em princípio inexistente no sentido empírico” 

YURRUTIGARAY, 2006. p. 26), trabalho que é tocado com a interação na qualidade dos 

materiais, e na utilização e/ou produção de imagens.  
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3. Ateliê Arteterapêutico e Materiais Artísticos 

 

O arteterapeuta desenvolve seu trabalho em ateliê arteterapêutico, utilizando-se de 

recursos artísticos para acionar o criativo em busca de espaço de (re) significação e 

elaboração de conteúdos que emergem no trabalho desenvolvido, onde cada etapa tem o seu 

valor nesse processo, sendo indissociáveis e necessários. 

A arteterapia é uma área delineada por expressões advindas da pintura, do 

desenho livre, da expressão corporal, seja pela dança, pela música, pela arte de interpretar, 

que promovem a integração do SER total conectado com o cognitivo e o afetivo num corpo 

que rege as relações com o mundo externo. O criativo é o pano de fundo entre a utilização 

desses recursos artísticos e a produção final, como resultado do proposto e a ação do sujeito 

sobre os materiais escolhidos para serem utilizados nas oficinas criativas.  

Ao planejar uma oficina criativa deve-se ter todo cuidado com o material a ser 

utilizado, assim como a relação que esse material tem com o objetivo do encontro, 

considerando o que esse recurso artístico poderá acionar no sujeito, procurando cuidar do 

processo de amadurecimento desse ser em questão, buscando preservar sua integridade 

emocional, pois cada material tem sua propriedade e evoca no indivíduo um sentimento, uma 

sensação que poderá estar a serviço do (re) significar de fraturas do eu interior. 

Esses materiais são utilizados em ateliê arteterapêutico e são planejados 

criteriosamente para que possam estar a serviço do construir e não do destruir. Inicialmente se 

indica trabalhar com materiais estruturantes que evoquem sentimentos de segurança e 

conforto.  

Expressar com materiais requer o processo de ir elaborando internamente as 
relações com o material, sentindo as facilidades e as dificuldades na relação 
com o suporte, as ferramentas, os materiais, as técnicas e os elementos da 
linguagem plástica. (...) O homem e a matéria interagem e atuam em sua 
energia criativa, e ambos se modificam nessa relação. Há um diálogo, às 
vezes uma ‘briga’, encontros e desencontros, em que o tempo e a dimensão 
espacial se transformam. Entre embates e buscas, a criação se processa e o 
indivíduo vai podendo ver na matéria o que vem de seu mundo subjetivo e 
de seu olhar mais consciente (SAVIANI, 2004, p. 72). 
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A cada oficina vai utilizando materiais variados e vivenciando sentimentos que 

emergem a partir da produção plástica, resultado das experiências com o material e o produto 

final. Ao término, essa produção funciona como parte de uma colcha de retalho que vão sendo 

construídas com o trabalho das demais oficinas. 

Os materiais e os instrumentos vão facilitar ou dificultar a atuação e, junto com a 

linguagem, darão forma ao mundo subjetivo. “Elementos como linha, forma, cor, textura, 

mancha, luz e som, figura-fundo, dinâmica, ritmo, espaço, composição, planos, veladuras, 

ocupação do espaço e movimentos serão pesquisados para que a linguagem seja manifestada e 

expressa em imagem” (SAVIANI, 2004, p. 72). 

Cada material tem um porquê de ser selecionado para cada encontro. O giz de 

cera é um material mais resistente, pode proporcionar mais firmeza e segurança para quem o 

manuseia indicado para grupos que estão iniciando. Já o hidrocor preserva essa segurança, um 

material diluído em água que permite o controle de quem está manipulando. “Assim embora 

expanda afeto, permite certo controle dos resultados” (COUTINHO, 2005, p. 73). 

Deve-se ter o cuidado e atenção à finalidade de cada recurso ministrado durante o 

processo, a seqüência e a lógica de cada um para que a segurança, o bem estar e o acionar do 

criativo estejam a serviço do desenvolvimento cognitivo e afetivo de cada indivíduo, pois “ao 

pintar, desenhar, modelar, a criança se encontra diante de múltiplas possibilidades criativas, 

explorando os materiais, o que se constitui em uma atividade enriquecedora, que combina e 

aguça todos os sentidos” (COUTINHO, 2005, p. 62). 

A escolha dos papéis a serem utilizados também é muito importante, pois imprime 

uma qualidade na produção artística e serve de fio condutor para os sentimentos evocados, 

pois tanto o tamanho, a textura e a forma influenciam na relação estabelecida com o material. 

Os tipos de papel e características 

Papelão: Alta resistência e aparência arcaica; 

Papel sulfite: Conhecido e muito utilizado para escrever; 

Cartolina: Resistente, apresenta maleabilidade e colorido dos dois lados; 

Papel canson: Variedade de tamanho e resistente. 
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Materiais utilizados nas oficinas criativas com o 
grupo de crianças 

 

RECORTE E COLAGEM: provocava no grupo um sentimento de segurança e 

possibilidade de escolha, amenizando o pedidos de ajuda e questionamentos do tipo ” Eu não 

sei fazer” 

COLAGEM COM FOLHAS DE ÁRVORES: evocou a mãe terra, assim denominada 

por eles, demonstrando prazer. O grupo interagiu muito durante essa atividade, despertando a 

solidariedade e troca. 

TINTA GUACHE na técnica do elemento surpresa: trouxe para o grupo as asas que 

estava faltando para que eles descobrissem que são capazes de voar. Nesse momento a 

imaginação funcionou como possibilidade de criação a afloramento de fantasia. Monstros e 

homens misteriosos surgiram, nas asas da borboleta muitos puderam voar e encontrar 

respostas, foi um momento de muita interação, um aportando no desenho do outro e criando 

sua própria história. 

DESENHO COM GIZ DE CERA: Algumas crianças demonstraram insatisfação ao 

desenhar com o giz, alegando ser difícil escrever com ele. 

DESENHO COM CANETINHA: Provocou nas crianças satisfação e realização em 

estar usando aquele material e a conduta, da maioria, inicialmente foi de explorar o material 

para depois realizar o desenho. 

CONSTRUÇÃO DE FANTOCHES COM PAPEL DUPLEX, CANETINHA E 

PALITO DE PICOLÉ: despertou o desejo em todos de liberdade, evocou o sentimento de 

ultrapassar o limite e o desejo de construir vários personagens, ao invés de apenas um. Foram 

criados vários personagens e suas histórias puderam ser contadas sem medos e recalques.  
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4. Do trabalho arteterapeutico a caminho do desfecho revelador 

 

Na primeira oficina foi trabalhado o crachá, recurso primordial para conhecer a 

identidade de cada integrante, pois no primeiro momento o que se configurou foram crianças 

resistentes a criarem e copistas que estavam ali reproduzindo a prática de sala de aula, que 

priorizava a cópia ao invés da escrita espontânea, enfatizavam a estética em detrimento da 

criação. No decorrer das oficinas foram  utilizado materiais estruturantes, como colagem, giz 

de cera, lápis de cor para que o grupo fosse se erguendo e pudesse apresentar suas questões 

sem que ficassem despedaçados, um grupo que aos poucos foi aprendendo a ficar de pé, 

dando passos importantes para (re) significar o processo de aprendizagem e adquirir mais 

autonomia nas suas ações. Conquistas importantes foram percebidas: a interação e o 

envolvimento do grupo na proposta das oficinas e a diminuição de frases como – “O que eu 

faço agora? Eu não sei? Me ajuda? Como é isso? Deixe eu copiar?”  

Ao final de quatro oficinas, a proposta foi conhecer o grupo, estabelecer vinculo e 

interagir fornecendo a auto percepção grupal e individual, em busca do objetivo maior que foi 

proposto no projeto: Potencializar o processo criativo para a construção de uma aprendizagem 

saudável. Diante dessa meta surgiram questionamentos: Qual a postura do arteterapeuta? Até 

onde vai o limite e como potencializar as possibilidades de atuação? E a certeza de que 

devemos nos preocupar com o processo e não com o produto, pois o foco da arteterapia é o 

processo do indivíduo evocado pelos materiais utilizados nas oficinas criativas e diante desses 

materiais cada um reagia de uma forma. 

O grupo iniciou o trabalho de uma forma e terminou de outra, foram momentos de 

descontração, criação, aproximações, faltas e desejos, foram momentos de admiração, 

identificação e acolhimento, as próprias crianças entraram no movimento de respeitar as 

diferenças, de saber esperar o outro no seu tempo e admirar o belo de cada um. Quando o 

momento exigia silêncio, esse silêncio era pedido não pelo arteterapeuta, mas por uma das 

crianças, se um se queixava de algo, alguém aconselhava e fazia referência ao trabalho, foram 

momentos de surpresas e realizações. Acredito que não cabe a arteterapia encontrar soluções, 

nem formulas mágica, mas cabe a ele mediar o processo de afloramento do processo criativo e 

compartilhar de algumas mudanças que se tornam visíveis ao passo que o sujeito se comporta, 

age e interage de outra forma. 
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Segue abaixo, um texto construído pelo grupo e mediado pela arteterapeuta em uma 

das oficinas que antecederam o fechamento do trabalho arteterapeutico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o desfecho de nossa história veio às falas: 

 

Agc: “Eu ensinei a minha irmã a fazer casa, eu tenho uma irmã sabida” 

        “Tudo que eu vivenciei teve sentido” 

        “ Eu estou alegre e bem triste por que vou sair”  

Edi: ”Meu pai tinha outra família, eu orei, orei e agora minha família está unida. Eu 

nunca quero perder meu pai” 

      “ Eu queria ficar aqui pra sempre para não acabar” 

Tai: “ Eu estou alegre, mas não queria acabar o nosso encontro”     

Thi: Amizade. 

Essa história retrata o grupo tal qual ele se configurou, despertando sentimentos de 

troca, companheirismo e aprendizados. Houve um movimento de mostrar o quanto o espaço 

das oficinas representou aprendizagens para conflitos que cada um enfrenta no dia-a-dia. Eles 

APRENDIZAGENS DA BAILARINA 

 Era uma vez, uma bailarina dançando balé, ela saiu para o teatro para concorrer e 

ganhar. Ela findou ganhando alegria, ficou sabida e fez amizades com pessoas corretas, 

aprendeu a não se prostituir, a não soltar balões,  manter a luz acessa do coração, a brincar feliz 

e descobriu também que Thi é tímido. (Nesse momento Agc interrompe a história e diz: “ Eu 

preciso falar da mala de viagem que agora carrego com muito mais coisas boas e que vou 

guardar no meu coração e essa mala vai ficar infinita, vou continuar colocando várias coisas 

boas e a foto de vocês. O grupo começa a dizer que essa mala foi muito boa, pois nela podemos 

levar tudo de bom que aprendemos) 

A bailarina continuou dançando para ganhar mais vezes. A bailarina vai estar nessa 

mala e ganhando sempre, cada vez mais. 

A bailarina teve uma filha e passou a profissão dela para a filha que continuou 
ganhando. 
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trouxeram a importância das brincadeiras que foram surgindo e podendo ser (re) significadas. 

A mala foi marcante, pois é um objeto que configura guardar, colocar, retirar, escolher e 

movimento, podendo cada um fazer suas escolhas do que levar, do retirar num movimento de 

cuidar do coração. Um coração que foi surgindo nas oficinas como eixo de nosso trabalho, o 

coração que cuidamos, mantendo sempre a luz acessa para o mundo e podendo reconhecer 

nos momentos difíceis o que o deixava com a luz apagada. As oficinas foram momentos que o 

deixavam de luz radiante e repleta de emoções boas e foi isso que certamente ficou no ser de 

cada um. Aprendizagens da bailarina podem mostrar claramente isso. 

Na evolução das oficinas, cada um reagia de uma forma e traziam questões que eram 

muito singulares e a todo o momento exigiam respostas singulares, aproximações diferentes. 

Cada um é cada um, é impar, é um sujeito único e isso aprendemos a respeitar e a lidar. 

Muitas questões foram trabalhadas e apreendidas e dentre elas o respeito pelo próprio limite, 

abrindo espaço para que a interação com o outro, trocando e aprendendo com o seu par. O 

grupo não tinha papel instituído, nem cobranças prontas, fomos construindo nosso espaço e 

respeitando a subjetividade de cada um, íamos nos emocionando com as conquistas e 

discutindo nossos limites sem o julgamento se isso estava certo ou errado e se eu sou melhor 

ou se você é melhor, simplesmente fomos respeitando e acolhendo o que surgia  de desafio e 

o que no momento julgávamos “erro”.  

A oficina criativa foi para muitos, a porta de entrada para acionar o criativo como 

ferramenta de desparafusar as “porcas” que enrijeciam o pensar. A inteligência parecia estar 

aprisionada em padrões de rótulos que tinham como carro chefe a irresponsabilidade, a 

agressão ao próximo, a exclusão do convívio social tanto na escola quanto na família. As 

oficinas foram à porta para quem realmente ousou entrar e experimentar os diversos materiais 

artísticos que foram oferecidos ao longo dos 13 encontros. Nessa trajetória muitos desistiram, 

outros não passaram de três oficinas, alguns tiveram ausente por um período e poucos 

terminaram a caminhada que proporcionou o desvelar de uma ferramenta importante para o 

pensar: o criativo. Quem esteve, é porque suportou entrar em contato com sentimentos, 

suportou frustrações e descobertas. O sentimento que trouxeram durante as oficinas foi de 

gratidão pela chance de poderem aprender e se sentirem melhores. 

 Arteterapia, um caminho que se configurou na vida daqueles que por ela passaram, 

arteterapia um caminho que possibilitou crianças a descobrirem que são capazes de aprender e 
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avançar no cotidiano escolar e familiar, entendendo a si próprio a ao outro como sujeitos de 

possibilidades e realizações. 
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