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RESUMO

Este artigo objetiva apresentar algumas relações entre a arteterapia na prática pedagógica e a luta pela
inclusão em educação; e refletir sobre a importância da arte na educação, entendendo a arte, em uma
abordagem integral, como dispositivo de uma aprendizagem totalizadora / integradora que possibilite um
desenvolvimento não fragmentado do conhecimento e dos alunos com deficiência intelectual, ao
potencializar os seus canais criativos. Enfatiza a importância de abrir espaços nos quais diferentes
linguagens expressivas sejam vivenciadas. Busca também evidenciar o papel docente na
contemporaneidade, enquanto sujeito que ensina e aprende.

Palavras-chave: Arteterapia –- Inclusão – Pessoa com Deficiência Intelectual

ABSTRACT

This article presents some relations between these interventions in pedagogical practice and the struggle
for inclusion in education, and reflect on the importance of art in education, understanding the art, in a
holistic approach as a learning device totalizing / integrator that enables development unfragmented
knowledge and students with intellectual disabilities, to enhance their creative channels. Emphasizes the
importance of open spaces in which different languages &8203;&8203;are expressive lived. It also seeks
to highlight the role of teachers in contemporary, while fellow who teaches and learns.

Keywords: Art Therapy - Inclusion - People with Intellectual Disabilities

1. Caminho para a Educação Inclusiva da Pessoa com Deficiência Intelectual.

A Educação inclusiva não é aquela que aceita as diferenças, mas faz da diferença uma maneira distinta de
expressão e de operacionalização do mundo. Não basta reconhecer e aceitar a diferença, Há que se
transformar a ação e a experiência variadas em algo que amplie a nossa visão de mundo no sentido de
uma atitude cidadã em respeito as diferenças. Negar a diferença é submeter-se a padrões
preestabelecidos, o que acarretaria a perda da identidade.
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A Educação Inclusiva tem como pressuposto o paradigma educacional da ‘Escola para todos’. Assegura
igualdade de oportunidades, aceita a diversidade, trabalha na heterogeneidade. A Educação Inclusiva
constituiu uma oportunidade para que uma parte significativa da população escolar não seja afastada do
convívio e da riqueza que a diferença proporciona.

O presente trabalho tem o propósito de tecer algumas relações entre a expressão da criatividade na
pratica pedagógica e a luta pela inclusão em educação; e, refletir sobre a importância da Arte na inclusão
das pessoas com deficiência Intelectual e para a construção de culturas de inclusão no contexto da
educação básica.

A inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade. O principal valor que
permeia a idéia da inclusão está no princípio da igualdade. A igualdade pressupõe o reconhecimento e a
aceitação das diferenças individuais e culturais que nos permitem e nos levam a encontrar formas
particulares de viver. A igualdade necessária é a que dá possibilidades de escolhas, de viver dignamente
com seus valores, aptidões e desejos.

Neste contexto, a Educação Inclusiva consiste na idéia de uma escola que não selecione crianças em
função de suas diferenças individuais, sejam elas orgânicas, sociais ou culturais. A sua implementação
sugere uma nova postura da escola regular, valorizando a diversidade em vez da homogeneidade. Nesta
perspectiva a escola deve incorporar em seu projeto político-pedagógico e no currículo (englobando
metodologias, avaliação e estratégias de ensino) ações que favoreçam o desenvolvimento de todos os
alunos. Esse processo requer o debate e o envolvimento de todos os profissionais da educação presentes
no universo escolar, e não apenas daqueles ligados à Educação Especial.

A acessibilidade aos saberes escolares requer uma verdadeira transformação no interior da escola. É dever
das redes de ensino e das políticas públicas criar as condições para que a escola se transforme em espaço
verdadeiro de trocas que favoreçam o ato de ensinar e de aprender.

Acreditando que a pessoa com deficiência intelectual tem um potencial, que pode ser estimulado na sala
de aula comum, no Atendimento Educacional Especializado[i]- AEE e através do convívio com outros
alunos que foi desenvolvido o projeto utilizando os recursos da Arteterapia. O trabalho realizado na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Tenisson Ribeiro, com os alunos com deficiência intelectual que
freqüentam a sala de recurso, teve como objetivo, maximizar o desenvolvimento das estruturas lógicas
através dos recursos da Arteterapia que favorecessem construir e aplicar os conhecimentos na resolução
de problemas em situações específicas do cotidiano escolar e na vida.

A pessoa com deficiência intelectual enquanto sujeito cognoscente almeja uma educação que favoreça ao
máximo o desenvolvimento de suas estruturas lógicas através uma ação pedagógica que lhe possibilite
construir e aplicar seus conhecimentos na resolução de problemas em situações específicas. A
possibilidade do deficiente integral interagir com o objeto de conhecimento e tirar proveito dessa interação
tem sido demonstrada em diversas pesquisas.

2. Arteterapia e a construção do conhecimento da pessoa com Deficiência intelectual

A Deficiência intelectual, segundo a Associação Americana sobre Deficiência Intelectual do
Desenvolvimento, caracteriza-se por um funcionamento intelectual inferior à média, associado a limitações
adaptativas em pelo menos duas áreas de habilidades (comunicação, auto-cuidado, vida no lar, adaptação
social, saúde e segurança, uso de recursos da comunidade, determinação, funções acadêmicas, lazer e
trabalho), que ocorrem antes dos 18 anos de idade.

As crianças com atraso cognitivo podem precisar de mais tempo para aprender a falar, a caminhar e a
aprender as competências necessárias para cuidar de si, tal como vestir-se ou comer com autonomia. É
natural que enfrentem dificuldades na escola. No entanto aprenderão, mas necessitarão de mais tempo e
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de intervenções de um mediador comprometido com o despertar e o desejo de aprender. É possível que
algumas crianças não consigam aprender algumas coisas como qualquer pessoa que também não
consegue aprender tudo.

Sem a intervenção do outro, não há desenvolvimento, pois todos os processos psicológicos superiores se
desenvolvem, primeiramente, por intermédio da atividade coletiva (VYGOTSKI, 1997). A interação, assim,
é um elemento necessário à aprendizagem e ao desenvolvimento. Cabe lembrar que o desenvolvimento é
impulsionado pela aprendizagem e vice-versa, num movimento dialético. A aprendizagem, por sua vez, é
um processo social no qual os sujeitos constroem seus conhecimentos através da interação com o meio e
com os outros, numa inter-relação constante entre fatores internos e externos (VYGOTSKI, 2001).

O aluno com deficiência precisa que sua diferença seja respeitada. Isso não significa que ele deve ter
privilégios em relação aos demais alunos. Ele não deve ser abandonado, nem superprotegido. O professor
não pode negar a diferença. Ele deve trabalhar com seus alunos para que a diferença seja compreendida
como uma característica do ser humano e que ela não tira a dignidade de ninguém.

Na Deficiência Intelectual a pessoa apresenta um atraso no seu desenvolvimento, dificuldades para
aprender e realizar tarefas do dia a dia e interagir com o meio em que vive. Ou seja, existe um
comprometimento cognitivo, e que prejudica suas habilidades adaptativas.

E para ajudar os alunos nestes fatores que dificultam o seu cotidiano escolar, o professor do AEE,
utilizando os recursos da Arteterapia poderá estimular estes alunos a lidar com materiais lúdicos com a
finalidade de transformálos criativamente, em objetos que darão nova forma e novo sentido à sua vida.

Para Urrutigaray(2003), a Arteterapia por meio da utilização de atividades expressivas favorece a
interação com a construção pessoal do indivíduo, sendo resultado disso, a aprendizagem. Esses processos
criativos direcionam-se para a individuação, ou seja, para a construção do indivíduo. A expressão na arte
dá um novo sentido às atitudes do indivíduo por meio do diálogo ou registro escrito entre autor - obra.

Arcuri (2004) considera que a arte permite em cada sujeito o desenvolvimento da sua própria capacidade
de perceber as complementaridades das relações humanas e do Universo. “O poder criador está além de
nós mesmos, está em torno, em tudo, na natureza, na magia da vida”. (SAVIANI, 2004, p. 60).

A Arteterapia e uma área de conhecimento 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. (Arcuri, 2006). Um ponto de partida para perceber o desvelar de caminhos que foram
revelados a partir do despertar para o criativo.

Segundo Andrade (2000), a obra criativa representa a história de seu criador, o momento, a cultura, o
meio em que está inserido. Apresenta um estilo e uma originalidade próprios de cada sujeito. Na sua
produção, o indivíduo se visualiza, admira, deslumbra e passa a ver a si próprio pelo olhar dos outros. A
construção traz um significado particular que interligado ao diálogo, faz com que seu interior vá sendo
desvendado lentamente. No processo de elaboração e criação é que o sujeito encontra uma melhor
imagem de si mesmo.

Em Arteterapia, a capacidade do ser envolvido verificar o significado de sua expressão simbólica sempre
acontece na relação transferencial, criando um campo permissivo onde poderá enfrentar a imagem
concretizada do seu conflito liberado do inconsciente por seu desenho, pintura ou escultura.

A arte como diz Bachelar apud Païn & Jarreau (1996), é um “fenômeno da alma”, pois possibilita que os
fenômenos internos de consciência sejam ampliados. É nessa relação que a arte pode ter um fundamento
terapêutico. O momento do fazer artístico, como um estado alterado de consciência, liga-se a um canal
mais intuitivo interno, onde nos surpreendemos com nosso próprio fazer e o sentido que nele encontramos
e o produto final que pode servir de espelho da alma, a ponto de fazer com que o sujeito reflita, se
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identifique, e se descubra.

A emoção proporcionada pela arte e a racionalização dessa emoção modificam o indivíduo e a sociedade,
pois a arte é uma profunda fonte de comunicação e um excelente estímulo ao desenvolvimento da
auto-estima.

Urrutigaray (2003), afirma que dentro dos processos pedagógicos, a Arteterapia pode estimular o
aprender a aprender, conquistando a autonomia como resultado do pensamento na ação criativa de cada
aluno. É o simples processo de criar o simples, mas de uma forma exclusiva e única que dá autonomia ao
autor em sua obra, no caso aluno-obra. Além disso, pela essência de sua ação terapêutica, a arte na
escola, oportuniza trabalhar também o psicopedagógico, já que estabelece uma forte relação com o
cognitivo, dando re-significado às ações pessoais. O crescimento pessoal e o desenvolvimento ficam
interligados diretamente a ela.

Para Borges (2002), o ideal é que dentro de um grupo de sala de aula, os mesmos sejam divididos em
pequenos grupos, ficando mais fácil para o professor orientar e observar.

Como a arte não exige um nível de conhecimento, anterior, este aspecto facilita o desenvolvimento das
atividades, pois cada um cria e faz o que tiver vontade, não sendo criticado por isso.

A Arteterapia pode contribuir efetivamente e afetivamente para o crescimento pessoal do indivíduo com
deficiência intelectual, possibilitando que cada um descubra seu potencial e seu valor único diante da vida.
A arte não evidencia o problema do indivíduo, e sim a vida plena numa perspectiva prazerosa,
proporcionando momentos de descontração, de liberdade, de escolha, utilizando o lúdico que tem poder de
resgatar o criativo contido em cada indivíduo. A presença do lúdico inevitavelmente abre um leque de
caminhos que conduz ao ato criativo, pois em contato com a arte o ser criança é aflorado singelamente,
permitindo que o indivíduo acredite em seu potencial criador.

O ato criador acontece a cada gesto, pensamento, palavra ou figura, quando algo
é evocado à consciência e parte da essência primordial do Ser. As situações
singelas como a escolha de uma cor, a escrita de uma palavra, a construção de
uma frase ou mesmo de um poema são extremamente significativas e
intimamente ligadas ao momento de prazer vivenciado. (ALLESSANDRINI, 1999,
p. 32)

Despertando e desenvolvendo o potencial criativo por meio da Arteterapia, muitas mudanças acontecerão
com o indivíduo, ou seja, passará a aceitar-se e a acreditar em si. A criatividade é o que vai mover os
encontros arteterapêuticos no resgate de “Ser pessoa” de cada um.

Criar é tocar a essência mais profunda do Ser Humano. É sentir a beleza do sutil,
em um espaço onde antes era nada, e que de repente passa a ser uma forma,
um contorno, emerge um gesto, enfim, a expressão de um sentimento presente
dentro de nós. É redimensionar o que existia em direção a algo que passar a ser,
conectado com os valores internos e constituintes do Ser. (ALLESSANDRINI,
1999, p. 31).

O criar é um instante sublime em que o indivíduo se transcende diante de sua essência. É um momento
único e precioso, que a partir dele o ser se abre inteiramente, compreendendo a importância do viver.
Passa a ser um momento até mesmo visceral, pois envolve vida em todos os seus sentidos, ou seja,
espiritual, material, emocional. Tudo isto acontece de uma maneira simples, no cantar, no brincar, no
pintar, no representar, no construir...
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Experimentando arte, se cria e recria numa compreensão de si e de mundo pois ela é potencializadora da
autoconfiança, da auto-estima e fundamental para o crescimento humano. São descobertas de conteúdos
internos que se externam, delineando significado e valor, que podem auxiliar no desenvolvimento afetivo,
emocional e cognitivo do aluno com deficiência intelectual.

A Arteterapia também procura respeitar os diversos aspectos dos indivíduos, como os afetivos, culturais,
cognitivos, motores, sociais entre outros, aspectos tão importantes na saúde mental (VALLADARES,
2004a).

A Arteterapia e a inclusão, são acima de tudo, políticos no sentido mais amplo do termo. Não se resumem
a simples aplicação de métodos e técnicas para saciar as necessidades impostas pelo sistema educacional
ou pela sociedade. Exigem a reflexão sobre o que estamos fazendo, sobre os limites e as possibilidades de
nossa prática pedagógica.

Na relação criatividade –inclusão não é somente o produto que importa. Lembrando Ostrower (202:69)

Seja qual for a área de atuação, a criatividade se elabora em nossa capacidade de
selecionar, relacionar e integrar os dados do mundo externo e interno, de
transformá-los com o propósito de encaminhá-los para um sentido mais
complexo. Ao transformarmos as matérias, agimos, fazemos. São experiências
existenciais – processos de criação – que nos envolvem na globalidade, em nosso
ser sensível, no ser pensante, no ser atuante.

A autora utiliza os termos materialidade e matéria para se referir a tudo o que pode ser formado e
transformado pelo homem. Isto inclui o que é palpável e o que não é palpável: pedras pensamentos,
conceitos, sons, formas, estados afetivos etc. a materialidade abrange tudo o que possibilita e / ou limita o
processo de criação. Na relação criatividade-inclusão, as possibilidades orientam e as impossibilidades
desorientam e reorientam o professor na busca por novos caminhos.

3- Percurso Metodológico

Trata-se de pesquisa qualitativa, pautada em metodologia construtivista, sob a forma de relato de
experiência. A base de todo trabalho desenvolvido em ateliê Arteterapeutico, foi Oficinas Criativas,
sistematizadas por Allessandrini (1996), visam integrar expressão verbal e não verbal, com os processos
de transformação no desenvolvimento humano, bem como, com a utilização de dinâmicas de grupo,
vivências e atividades de modo a permitir que sentidos e significados venham à tona e assim sejam
elaborados permitindo evocar o criativo. A oficina Criativa funciona como instrumento facilitador, pois cada
pessoa pode ser convidada a, efetivamente, descobrir e evocar seu projeto pessoal. (ALLESSANDRINI,
2004, p.87.).

O uso dessa metodologia garante uma coerência de ação nas vivências propostas que favorece a
estruturação e a organização interna do indivíduo. É importante ressaltar, que tal metodologia e tal
coerência para a organização dos encontros, não é rígida, permitindo uma fluidez e uma inter-relação
entre os aspectos encontrados nos níveis, em diferentes âmbitos. Há um ir e vir constante nas ações, e
essa ordenação na descrição. Ocorre por uma questão didática frente ao estudo que se apresenta, que não
pode ser confundida com passos a serem seguidos de forma rígida, o que aprisionaria tanto o cliente como
o arteterapeuta.

Recorremos a observação direta, e para a realização da analise de dados utilizamos como base a
metodologia da análise retrodutiva (GARCIA, 2002).

Participaram desta proposta 08 (oito) alunos do ensino fundamental, de ambos os sexos, sendo 06 (seis)
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do sexo masculino e 02 (dois) do sexo feminino, com faixa etária entre 09 a 19 anos, matriculados na sala
de recurso da Escola Municipal de ensino Fundamental Tenisson Ribeiro, no município de Aracaju –SE.

O trabalho utilizando os recursos da Arteterapia foi desenvolvido durante (06) seis meses no ano de 2012.
Os alunos incluídos no estudo apresentaram atrasos cognitivos, precisavam de maior tempo para aprender
as competências necessárias para os cuidados pessoais, cuidar de si, vestir-se, dificuldades em leitura,
escrita, cálculos matemáticos etc. Todos enfrentavam dificuldades na escola. Dois adolescentes oscilação
no diagnóstico clínico, com transtornos de humor/ansiedade (transtorno bipolar) e com Epilepsia.

Apresentamos o projeto de atendimento com base na Arteterapia, a coordenação pedagógica da unidade
de ensino. Após sua aprovação, iniciaram-se as intervenções de Arteterapia, que consistiram de
acompanhamento grupal em 12 (doze) sessões.

Inicialmente, procurou-se estabelecer uma relação de confiança com ogrupo de alunos da instituição, por
meio de contato individual e coletivo, como também despertar sua curiosidade, a fim de permitir que
aqueles que não conhecessem o processo arteterapêutico tivessem a oportunidade de conhecê-lo, mais de
forma livre, sem imposições, para, em seguida, aderirem ao grupo de trabalho espontaneamente. Durante
as intervenções de Arteterapia trabalhamos vários tipos de modalidades de arte apoiadas às necessidades
dos alunos, tendo as intervenções favorecido as condutas focal e imediata, isto é, as necessidades
emergentes conflitantes dos alunos e reforçado o vínculo do adolescente tanto com a professora da sala de
recurso como com a instituição.

O ambiente o qual acontecia as oficinas foi cuidado e preparado para acolher os participantes, para a
realização de diálogos, para a tomada da palavra respeitando a escolha de cada um quanto ao material a
ser utilizado. A cada encontro buscávamos criar surpresas que despertassem a curiosidade e a
imaginação. O cuidar estava presente em todas as atividades propostas. Cada sessão era preparada de
forma minuciosa.

Cuidar é estar em sintonia, perceber o ritmo e a dinâmica do ser cuidado, respeitar-lhe e permitir-se o
sentir, o acolher, estar afetuosamente junto com o outro. O “cuidado é aquela força originante que
continuamente faz surgir o ser humano”. (BOFF, 2004, p. 101).

Em cuidado, os seres humanos podem perceber o que realmente tem importância, segundo Boff, aquilo
que tem valor em si, que conecta a tudo e a todos. Quando estamos na relação do cuidado, há uma
religação com o outro e com o todo, que remete “a um derradeiro Elo, que tudo religa, sustenta e
dinamiza”. É a partir da compreensão de um modo de ser no mundo voltado para o cuidado que
organizávamos cada encontro, a cada sessão o trabalho era incorporado no afeto, este proporcionava no
facilitador e nos participantes a sensibilidade a tudo o que está a nossa volta está carregado de
envolvimento e encantamento.

O cuidado surge na medida em que damos importância à vida como um todo e à vida de seres particular,
à qual se dedica tempo e zelo. Participa-se dos movimentos desses seres vislumbrando suas procuras,
seus desvelos, infortúnios e bons momentos. Cuidado e atenção são complementares, centra-se na
dinâmica de outrem com solicitude, em uma relação sujeito-sujeito. (BOFF, 2004, p. 95).

Os encontros transcorreram de forma simples, pertinente com a temática predominante naquele momento
específico, ou seja, estimulou a busca e o encontro de significados e sentidos por meio da relação do aluno
com o objeto e com as diferentes dinâmicas propostas. As intervenções consistiram de técnicas lúdicas e
de atividades artísticas, com condução espontânea das dinâmicas, favorecendo, assim, a exteriorização da
subjetividade do discente.

Durante as sessões de Arteterapia utilizamos músicas instrumentais de fundo, a fim de favorecer a
introspecção e o aprofundamento emocional dos alunos. Inúmeras técnicas de Arteterapia são indicadas
pelas autoras Urrutigaray (2003) e Païn & Jarreau (1996), porém optamos por técnicas de fácil
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compreensão e baixo custo, já que a escola onde o estudo foi realizado é pública e a clientela pertence a
classe com renda baixa. As técnicas aplicadas foram: recorte e colagem, desenho com lápis de cor, giz de
cera e outros, fotografia, pintura com tinta, escultura com argila, máscara, construção do boneco, teatro,
dança, atividades corporais, histórias, sensibilização por meio dos sentidos, música etc.

As técnicas foram aplicadas na própria sala de recurso, pátio ao ar livre ou na biblioteca da escola, em 12
(doze) seções durante 06 (seis) meses, duas vezes por mês, ou seja com encontros quinzenais, com
duração aproximada de uma hora e meia a duas horas cada uma, cujos objetivos foram: trabalhar a
reorganização do meio interno; permitir a exteriorização de sentimentos, tensões e angústias; estimular
sua imaginação, a criatividade, o autoconhecimento, e a auto-estima, bem como a inter-relação e a
socialização do indivíduo no grupo e ainda resgatar seus potenciais desconhecidos ou inativados sobre a
arte.

Nas intervenções, utilizou os seguintes tipos de modalidades terapêuticas: desenho, pintura, colagem e
recorte, construção, utilização de fantoches, dramatização, livros de histórias e escrita criativa. Na coleta
dos dados, fez o uso de técnicas de observação direta e participante, objetivando, no processo como um
todo, o desenvolvimento e o produto final, bem como analisar a relação que o aluno estabeleceu com o
material ao utilizá-lo como forma de expressão dos seus conteúdos internos.

Registrou-se com fotografias a produção dos participantes, sendo estas previamente autorizadas tanto por
seus responsaveis como pela Instituição e ainda anotou todas as observações ocorridas no processo logo
após o término das sessões. Informamos que todos os responsáveis pelos alunos participantes assinaram
um “termo de consentimento livre e esclarecido”.

Os instrumentos utilizados para coleta de dados e analise dos resultados foram observações do aluno em
todas as atividades propostas, fotografias, registros das atividades desenvolvidas por meio da utilização de
recursos artísticos e expressivos.

Buscamos registrar as possibilidades e contribuições da Arteterapia no desenvolvimento do potencial
criativo e na construção do conhecimento de crianças e adolescentes com deficiência intelectual.

4. Apresentação e Discussão dos Resultados

As sessões de Arteterapia transcorreram de forma tranqüila, algumas mais profundas e outras menos,
mas permitiram que os participantes se expressassem e criassem suas imagens, estabelecendo um outro
canal de comunicação entre eles.

Pela análise dos trabalhos, constatou-se que, ao se expressarem pela arte, os alunos projetaram
elementos vitais, e assim evidenciaram a si mesmos. Percebeu-se, também, que a confecção de um
simples personagem desvelou conteúdos e conflitos internos e inconscientes dos participantes, o que
valoriza o trabalho arteterapêutico desenvolvido junto a essa clientela. A seguir encontram-se as
mudanças percebidas no grupo durante o processo.

Os alunos com deficiência intelectual apresentaram-se progressivamente mais envolvidos, interessados,
concentrados, independentes, ativos e menos resistentes ao processo. Manifestaram criatividade na
produção expressiva e mais engajamento, o que os fez aderir ao trabalho, no decorrer do processo. Assim,
aos poucos, a inibição para desenvolver os temas foram se diluindo e isso favoreceu a liberdade de
expressão, uma vez que passaram a relacionar a produção aos fatos de sua vida cotidiana.

Ao rabiscar, desenhar, pintar, recortar, modelar, colar, etc., a pessoa pode expressar, comunicar e atribuir
sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e à realidade. A arte indicam aos individuos as
possibilidades de fluição, transformação, construção e criação.

A pintura com tinta guache suscitou manifestações diversas: estados de tensão e relaxamento que
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revelaram, portanto, o aspecto afetivo.

Os materiais tridimensionais foram os preferidos: a ação de construir algo que é manifestação interior
possibilitou aos participantes uma experiência facilitadora para dar forma a sentimentos, além de
desenvolver a imaginação e provocar a sensação gratificante do construir.

A argila trouxe para dois alunos em algumas situações a rejeição, talvez pelo aspecto do material, ou pela
textura, pela temperatura ou mesmo por sujar as mãos. Conforme nos esclarece Oaklander:

A maioria das crianças aceita prontamente o material, embora ocasionalmente se
possa ver uma criança receosa da massa molhada e “suja” que a argila
representa. Este fato, por si, já conta ao terapeuta muita coisa sobre a criança e
constitui uma direção proveitosa a ser seguida em terapia. Certamente existe um
elo entre a compulsão de limpeza e seus problemas emocionais, e isto pode não
ficar óbvio com nenhum dos outros materiais apresentados a ela. (1980, p.86).

Mas, ao mesmo tempo, a argila despertou em um deles o prazer pela possibilidade de deixar aflorar os
sentimentos. Manuseá-la traz possibilidades de fluir, mesmo que o objetivo não seja o de se construir
algo. Por ser substância terrosa, a argila leva, àquele que a usa, a experiência de criar e ser criado, ou
seja, de criador e criatura.

A experiência com esse material favoreceu a transformação, a mudança; ao reconhecê-la, o indivíduo
organiza e dá significação à sua vida, “transformando o caos em cosmo” (ALLESSANDRINI, 1996, p.100).
Isso faz da argila material terapêutico.

As sucatas também foram de boa aceitação para os alunos teveram um certo grau de dificuldade em
construir, demoraram mais para realizar a atividade, mas expressaram um certo grau de satisfação por
ser capaz de criar.

A utilização de fantoches foi de grande valor. Confeccionar fantoches, dar nome a eles, movimentá-los,
transformá-los é dar-lhes vida, é falar das experiências vividas, das angústias e das alegrias. Os fantoches
exercem uma ação lúdica e são instrumento valioso na construção da aprendizagem. “Expressar os
próprios sentimentos e emoções traz uma grande satisfação, pois ajuda a pessoa a tomar consciência de
sua importância, através de um realizar que é seu.” (SANTOS, 1999, p.121).

Por meio do boneco, a pessoa com deficiência intelectual contou a própria história, atuando de forma
lúdica criativa e instrutiva, pois houve uma identificação com os personagens, tal qual um auto-retrato,
uma revelação da própria vida. Cada participante estabeleceu uma relação muito prazerosa com
brincadeiras espontâneas, projetando desejos, necessidades e fraquezas. A construção do fantoche
propiciou elevação da auto-estima, resolução de conflitos e estruturação de idéias e pensamentos.

Estão presentes nesse material os quatro níveis de expressão de Kagin e Lusebrink: cinestésico/sensorial,
na experiência tátil; perceptual/afetivo, na relação do indivíduo com o material; cognitivo/simbólico, nas
escolhas do personagem, do cabelo, no planejamento; criativo, na síntese, na integração da realidade, na
auto-realização e, também, na aproximação de si mesmo.

Os contos também foram utilizados pelos participantes. Estes “exercem grande atração e possuem muito
valor [...] Emergem das profundezas da humanidade e envolvem todas as lutas, conflitos, tristezas e
alegrias que as pessoas encontraram através dos tempos” (OAKLANDER, 1980, p. 113). São significativos
para cada pessoa e serão interpretados de modo diferente em momentos diversos — dependendo dos
interesses e das necessidades do momento (OAKLANDER, 1980). Têm poder de cura porque transformam
e promovem o crescimento pessoal.

Somamos a estas reflexões as contribuições de Pareyson (1997) ao entender a arte como fazer, como
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conhecer ou como exprimir. A arte, enquanto fazer, não pode ser vista somente no sentido de executar,
pois, várias atividades humanas têm seu lado executivo e de realização. Assim, não basta o fazer para se
definir a arte. Faz-se preciso entendê-la também como invenção. “Ela é um tal fazer que, enquanto faz,
inventa o por fazer e o modo de fazer” (p. 21-22), sendo uma atividade que, de forma simultânea e
inseparável, articula execução e invenção.

E mais, a visão e a concepção da arteterapia exposta neste trabalho vêm ao encontro da perspectiva de
uma educação inclusiva de qualidade pautada na valorização das possibilidades e competências da
expressão e conhecimento, no equilíbrio entre emoção e a razão e a importância do processo criativo para
o desenvolvimento integral.

Considerações finais

Podemos constatar que as vivências com os recursos artísticos auxiliam no desenvolvimento da
criatividade, promove a abertura ao novo, contribuindo para que o aluno com deficiência intelectual
perceba-se como ser criativo, capaz de desenvolver suas potencialidades de maneira equilibrada.

Trabalhar com alunos com deficiência Intelectual, utilizando a Arteterapia, possibilita o resgate da
cidadania, ultrapassar a exclusão, a rejeição, o isolamento e o preconceito; a troca com o outro que possui
características semelhantes às suas e ainda, compartilhar dificuldades e anseios relacionados a própria
deficiência intelectual.

A Arteterapia também auxilia os personagens a expressarem e lidarem de uma forma mais criativa com o
conhecimento. Este trabalho pode trazer contribuições relevantes para a área de educação inclusiva das
pessoas com deficiência intelectual, por ser a Arteterapia uma prática acessível às escolas por isso pode-se
constituir num suporte importante para esta clientela, devido aos resultados satisfatórios obtidos.

Concluímos este trabalho afirmando que para cada criança ou adolescente com ou sem deficiência deve-se
estabelecer uma estratégia diferente que esteja em consonância com os objetivos e queixas dos pais e
professores. E para cada escola um tipo de atendimento e de trocas. Com isso queremos dizer que não
existe receita e nem uma proposta de “comece por aqui”, mas uma forma de entender e atender a cada
uma das crianças, e adolescentes individualmente.

Finalmente, assim como não se pode dizer a um artista qual a melhor tinta, qual a tela mais adequada,
que tipo de combinação ele deve utilizar para produzir a sua obra, talvez seja impossível dizer a um
professor que ele deve ser criativo e promover a inclusão em sua sala de aula. Ostrower (2002) diz que
cada artista parece carregar dentro de si uma bússola que o orienta em seu percurso criador. A bússola
que o professor carrega, ou não, é a sua autonomia, que lhe dá a coragem, a responsabilidade e a
liberdade necessárias para criar e incluir a si mesmo e ao outro em sua prática pedagógica.
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