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RESUMO 
 

O presente artigo busca refletir sobre a importância da Arteterapia na formação 
continuada dos professores. Fundamentado no paradigma sistêmico, holístico e 
construtivista que busca compreender como o ser envolvido no processo, mobiliza 
diversos recursos cognitivo-afetivos para enfrentar situações específicas do cotidiano e 
da prática educacional, tendo como ponto de partida a arte. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa com a arte, que discute e apresenta a oficina criativa em Arteterapia como 
experiência relevante para a formação pessoal e profissional de professores.  

Palavras-chave: Arteterapia - Formação Continuada - Educadores  
 

 

ABSTRACT 

The present article searchs to reflect on the importance of the Arteterapia in the 
continued formation of the professors. Based on the sistêmico, holistic and 
construtivista paradigm that it searchs to understand as the involved being in the 
process, it mobilizes diverse cognitivo-affective resources to face specific situations of 
the daily one and practical the educational one, having as starting point the art. One is 
about a qualitative research with the art, that argues and presents the creative workshop 
in Arteterapia as excellent experience for the personal and professional formation of 
professors.  
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Introdução 

A atualidade exige uma formação de professores menos fragmentada, que vá  em 

direção à inteireza e a complexidade do ser humano, permitindo romper com as 

polaridades que, há séculos, foram impostas pela racionalidade, ainda presente, e a 

necessidade de se pensar a escola como um espaço potencial de criação de saberes 

humanos sociais, éticos, lógicos, corpóreos, estéticos e culturais. 

A partir do convite para realizar um trabalho diferenciado com os educadores, 

que atuam nas séries iniciais de uma unidade de ensino pertencente a  rede pública, 

surgiu o interesse de refletir sobre a importância da Arteterapia na formação continuada 

dos professores no contexto atual. 

A produção de conhecimento sempre exigiu de seus produtores, liberdade e 

criatividade. Se considerarmos o professor como esse sujeito, que Tardif (2006) coloca, 

temos que refletir sobre qual o sentido da formação continuada para esse professor.  

Nesse contexto, indagamos se os professores em contato com a arte melhoram 

a sua prática docente? Se abrindo espaços para o professor experimentar diferentes 

materiais e linguagens, seu trabalho docente poderá transformar-se? E como a 

Arteterapia pode contribuir para a formação continuada dos docentes? 

Para responder a estas indagações buscamos dialogar com teóricos que sob 

diferentes, mas complementares perspectivas enfocam o desenvolvimento profissional. 

O referencial teórico foi construído através da pesquisa bibliográfica, tendo 

como os principais autores: Allessandrini (2002; 2004), Winnicott (1999) Arcuri (2004), 

Tardif (2006), Ferguson (1995) Charlot (2005), entre outros. 

A pesquisa foi realizada em com um grupo de oito educadores da Rede 

Municipal de Ensino em Aracaju- SE, adultos, sendo sete do sexo feminino e um do 

sexo masculino, com idade entre 25 e 50 anos. Cinco Licenciados em Pedagogia, dois 

com Licenciatura em Letras e uma Pedagoga com especialização em Psicopedagogia. 

Elegemos a abordagem qualitativa de pesquisa, buscando priorizar os aspectos 

dinâmicos e subjetivos da natureza humana, o que nos fez procurar no decorrer dos 

encontros vivenciais registrar e gravar as falas e impressões dos participantes. 

Para obtenção de indicativos ao objeto em foco utilizamos na coleta de dados os 

registros das observações, fotografias e análises de todos os materiais construídos no 

decorrer dos encontros. 
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Foram organizados 10 encontros, acontecendo uma vez por semana, 

caracterizados como oficinas criativas. Esses encontros eram preparados de forma 

minuciosa e a elaboração das oficinas desenvolvidas nos encontros era detalhada de 

forma a contemplar todas as etapas necessárias e indispensáveis numa oficina criativa.  

 

 

Formação Continuada do Educador Versus Exigências Sociais 

 

As exigências quanto à formação docente não nascem do acaso, apesar de, às 

vezes, serem consideradas desumanas, conforme as cobranças conhecidas na voz das 

agências internacionais, que datam início e fim para que o processo transcorra e 

compreende-se a necessidade de o professor atualizar-se, no sentido de ministrar um 

ensino que corresponda à formação do cidadão que a evolução social aponta.  

Conforme o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nº 9.394/96, são 

apresentados como critérios para formação do educador, que: 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 

objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase 

do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:  

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço;  

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino e outras atividades.  

Quanto às exigências que emitem os critérios de atuação na educação básica, a 

referida Lei reza que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação” (Art.62).  

Tomando por base os artigos citados, fica explícito que a questão da formação 

docente não requer apenas a conclusão de um curso superior, exigindo, portanto, a 

busca por espaços que promovam aperfeiçoamento, envolvimento com grupos diversos, 

verificando-se aí a necessidade de um prolongamento da formação inicial, o que 

favorece, certamente, com o aperfeiçoamento teórico-prático da classe, em seu contexto 

de trabalho e em termo de visão de mundo, dentro de uma cultura geral que alcançará o 

seu desempenho profissional e, respectivamente, o educando, condição essa que vigora 

em resultados satisfatórios para a vida em sociedade. 
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A arte como caminho de construção de novas conexões na formação continuada do 
docente 
 

Concebendo a escola enquanto um espaço apropriado para prover o cidadão das 

bases de conhecimento para uma vida em equilíbrio sobre a sociedade, urge repensar a 

atuação de um professor preparado teórica e praticamente, de modo a ministrar um 

ensino para a transformação. no entanto, salienta-se, que a transformação social não é 

encargo apenas da escola, todavia, ela é um dos caminhos mais abordados para isso. 

É nesse contexto, que a formação continuada encontra o seu espaço nas 

necessidades pedagógicas. Daí a necessidade de pensar a formação continuada como 

espaços que permitam a reflexividade e a mudança nas práticas docentes, ajudando os 

professores a tomarem consciência das suas dificuldades, compreendendo-as e 

elaborando formas diferentes de enfrentá-las.  

A oficina criativa é uma direção a seguir, é um caminho que conduz o auto 

conhecimento e leva o indivíduo a interagir sentimento, sensação, intuição e ação. Ela 

propõe uma vivência que proporciona no processo interno do indivíduo uma re-

organização das potencialidades que é um movimento fundamental para a dinâmica 

criativa de cada um. A oficina criativa é um espaço privilegiado para fazer existir no 

indivíduo o encontro entre o que Freud chamou “o princípio de realidade” e o “princípio 

de prazer” (WINNICOTT, 1999). A articulação entre esses dois princípios é a parte 

essencial da aventura de uma oficina criativa.  

As possibilidades que o ser humano tem diante de si para exercitar sua expressão 

criativa são inúmeras. Ao longo do tempo tem se dado muito privilégio à mente, mas 

sabemos que trabalhar com as mãos, com o corpo, com a voz, assim como saber ouvir, 

tem se tornado equilibrador, principalmente para pessoas que se encontram presas em e 

por uma sociedade tão ligada a mente e, paralelamente, tão superficial.  

É preciso que cada indivíduo tenha a possibilidade de criar espaços e manter 

esses espaços para si mesmo e, conseqüentemente, para o outro. É nesses espaços, em 

busca do encontro de si mesmo que se destacam as oficinas criativas, e é aí que a 

Arteterapia dá sua grande contribuição.  

 

As oficinas criativas são construídas na perspectiva da completude de 
uma proposta educacional. Cada ação é vivida profundamente, e seu 
encadeamento é direcionado de modo que a cada momento o 
indivíduo possa dar continuidade ao processo de descoberta, 
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expressão e elaboração de conteúdos pessoais e significativos. 
(ALLESSANDRINI, 2002, p. 41).  

 

A oficina criativa pode ser vista como uma proposta para a formação continuada 

dos professores, pois envolve o sujeito de tal forma que proporciona descobertas do que 

está implícito em seu processo.  

Torna-se de extrema importância lembrar que o educador tem total liberdade e 

responsabilidade de elaborar oficinas criativas com objetivos definidos e específicos 

diante de cada ação apresentada. As oficinas podem ser facilitadoras da aprendizagem, 

um caminho a mais para o professor compartilhar com seus alunos, um caminho 

transformador que torna possível resgatar conteúdos e experiências deixadas para trás, 

muitas vezes num passado distante. 

 

As dinâmicas de oficina criativa tornam-se ferramentas básicas para o 
desenvolvimento da ação consciente e sensível, tão necessária nos 
tempos atuais, principalmente em contextos educacionais.(....). No 
trabalho de oficina criativa o cognitivo e o simbólico tornam presente 
a experiência em sua dimensão conceitual. (ALLESSANDRINI, 2004, 
p. 86, 87). 

 

    

Nessa proposta a oficina criativa funciona como facilitadora proporcionando 

condições para que o indivíduo construa sua rede de conhecimentos de forma real 

sistematizada e através de sentimentos. Dessa maneira, a ação do participante é feita na 

criação, articulação e concretização de cada etapa do processo de aprendizagem.  

Portanto, a Arteterapia e os recursos arteterapêuticos podem contribuir e ajudar o 

professor na sala de aula. O professor já dispõe de várias armas para a prática do seu dia 

a dia, mas Arteterapia pode ser indispensável para uma atuação dinâmica, divertida e 

saudável, pois ela promove além de muitos outros benefícios, melhor qualidade de vida.  

 

 Muitos profissionais, por não conhecerem e/ou não se utilizarem das 
diferentes linguagens na relação ensino-aprendizagem, favorecem ao 
bloqueio do indivíduo e mesmo ao aparecimento de dificuldades 
simples que, muitas vezes, transformam-se em distúrbios no ato de 
aprender. (ALLESSANDRINI, 1999, p. 61). 
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A arte é a facilitadora de tais processos, pois contém em si a própria natureza de 

uma realidade alternativa na qual, eximidos das conseqüências que a realidade do 

cotidiano nos impõe, podemos relaxar nossas defesas e nos permitir contatar, sentir, 

elaborar, aprender e expressar, o que de outra forma seria perigoso e ameaçador.  

Allessandrini (1998) afirma que: 

 

A Arte é reveladora desse universo desconhecido. O momento da 
inspiração nasce no consciente do individuo na forma de uma 
imagem, que convida a uma tomada de decisão: a nova figura se 
apresenta enquanto esforço na busca da harmonia e da integração. A 
forma expressa representa um objeto externo ou dá significado a 
objetos internos – ela foi apreendida e construída na interação do 
sujeito com o mundo; portanto, compreende elementos das realidades 
interna e externa do indivíduo. A forma converte a expressão subjetiva 
em comunicação objetivada, em um contínuo processo de ajustamento 
criativo. (p.29) 

 

Ao entrar em contato com o criativo através dos recursos artísticos o indivíduo 

tem a possibilidade de redimensionar esses conteúdos, na presença de imagens que são 

evocadas. A liberdade nos trabalhos chega a resultados profundos, atingindo o âmago 

do participante de forma mais rápida, possibilitando que sua problemática surja 

naturalmente num processo de autodescobrimento.  

Trabalhando a criatividade, dando forma, cor, expressão aos sentimentos 

emergentes, conexões são feitas e novos significados podem ser atribuídos a velhas 

situações vividas que não puderam ter livre canal de expressão no momento em que 

ocorreram. A arte devolve a liberdade à alma aprisionada pelo vazio, pelo medo, ou 

ainda pelos sentimentos não nomeados (ARCURI, 2004), e leva à concretização dos 

anseios das necessidades interiores do ser humano. 

Ferguson (1995) descreve transformação como: “uma reestruturação de alguma 

coisa” (p. 65) e essa reestruturação é que está regendo os novos paradigmas sobre arte e 

a educação.  

E, ao criar, o homem relaciona, forma, ordena, configura, significa. Desta forma, 

o ser humano passa a ser o ponto focal, o ponto de referência, pois relacionamos, 

ordenamos, associamos os fenômenos externos aos internos e vice-versa, através das 

nossas sensações buscamos os significados, nos motivamos para criar. Assim, os 
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comportamentos criativos do homem se baseiam na integração do ser sensível, cultural 

e consciente. (OSTROWER, 2001) 

Como instrumento educativo, a arteterapia, pela sua ação pode possibilitar 
atividades preventivas tanto no âmbito psicopedagógico, quanto no contexto da re-
significação de atividades pessoais. O saber:  

 

Faz surgir um sujeito que mantém com o mundo uma relação mais 
ampla do que a relação de saber. [...] não há sujeito de saber e não há 
saber senão em uma certa relação com o mundo, que vem a ser, ao 
mesmo tempo e por isso mesmo uma relação de saber (CHARLOT, 
2005, pg. 59-63) 

 

Portanto nesta caminhada a formação do educador se dá pela continuidade, 
para que sua experiência transforme-se em fonte saber que lhe permita conhecer-se, 
descobrir o outro e ser reconhecido, onde cada vez mais o professor se sinta envolvido 
para continuar aprendendo e assumindo sua profissão com desafio e responsabilidade. 

Para Urrutigaray (2004), a arte pode transferir o conteúdo interno de forma 

concreta: 

 

A arte se converte em um elemento facilitador ao acesso do universo 
imaginário e simbólico, permitindo o desenvolvimento de 
potencialidades latentes ou rituais, bem como o conhecimento de si 
mesmo. Ao trabalhar com materiais plásticos o indivíduo tem a 
possibilidade de criar uma nova forma a partir de uma forma original. 
Materiais como argila, lápis, tinta, papel, etc, realizam por um lado a 
execução prática de uma idéia (fantasia, sentimento, conflito, etc.) 
como exercitam a inteligência ao dar uma nova configuração a um 
modo particular de ser. (p. 28) 

 

 

Portanto, na Arteterapia são utilizadas técnicas artísticas variadas para provocar 

a comunicação verbal, que normalmente é camuflada pelo raciocínio. A troca de idéias 

e conceitos estimula o diálogo, que tem como principal objetivo a transformação 

pessoal e profissional. Ela possibilita a comunicação entre as pessoas e o encontro 

consigo mesmo.  

Sabendo que, assim como nas entrelinhas de um texto ou de um discurso oral, 

muitas coisas podem ser descobertas, isso também acontece com a pintura, a escultura, a 

expressão corporal, a música e o teatro, ao utilizar técnicas artísticas para descobrir e 

explorar as qualidades únicas e interiores de cada um, ampliando seu universo de 

percepção.  
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Por isso, 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.). 

 

 

Análise dos resultados 
 

Apresentamos, a seguir, alguns fragmentos que demonstram que o caminho 

percorrido pelo grupo foi intenso, profundo e vivenciado com a alegria do prazer da 

transformação e de descobertas.  

Vivências diversificadas com exploração de diferentes linguagens abriram 

canais de comunicação, assim como ao utilizar as diferentes linguagens expressivas, 

seguindo as etapas da Oficina Criativa foi possibilitado um ir e vir que permitiu aos 

sujeitos construírem novos significados e diferentes conexões, integrando as partes e 

vencendo limites. 

Trazemos algumas reflexões feitas pelos professores após as vivências: 

  

“Tenho procurado compreender mais a s atitudes das pessoas, fico 
bem mais calma com as atividades que fazemos, estou mais calma 
com os meus alunos”  
 
 
“Os trabalhos em grupos me mostraram que juntos podemos produzir 
mais” 
 
“Não senti dificuldades na transformação, no trabalho com 
argila, a metamorfose. Tenho facilidade de me adaptar a novas 
situações.” 
 
 

 

Os encontros de Arteterapia, as oficinas realizadas na instituição na realidade 

provocaram algumas mudanças e transformações na prática dos professores 

participantes.  

O que ouvimos e lemos dos registros durante e após as oficinas, na citada 

instituição foi muito significativo, professores testemunharam mudanças em suas 
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práticas, e até mesmo em suas vidas particulares, como melhorias em seus 

relacionamentos familiares e profissionais.  

Houve uma professora, por exemplo, que deu um depoimento dizendo que 

mudou ou retomou sua postura diante dos alunos, com aulas mais dinâmicas e 

participativas, envolvendo os alunos e trocando experiências com os colegas.  

 

“Eu percebi o quanto é bom trabalhar envolvendo os alunos nas 

tarefas, a gente trabalha mais, porém é gratificante ”.  
 

O comentário exposto pela professora MS,  reforça o que Allessandrini (2004) 

sustenta. 

  

As dinâmicas de oficina criativa tornam-se ferramentas básicas 

para o desenvolvimento da ação consciente e sensível, tão 

necessária nos tempos atuais, principalmente em contextos 

educacionais.(....). No trabalho de oficina criativa o cognitivo e 

o simbólico tornam presente a experiência em sua dimensão 

conceitual. (ALLESSANDRINI, 2004, p. 86, 87). 

 

 

    

As oficinas podem ser facilitadoras da aprendizagem, um caminho a mais para o 

professor compartilhar com seus alunos, um caminho transformador que torna possível 

resgatar conteúdos e experiências deixadas para trás, muitas vezes num passado 

distante. 

  

“Eu hoje consigo dialogar com meus colegas, discutir o que 

vamos fazer, consigo replanejar a partir também das sugestões 

dos meus alunos, por exemplo, conversar sobre o que é melhor 

para as crianças. Eu estou mais aberta a sugestões e a críticas”  
 

(FALA DO PROFESSOR, JN). 
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Várias técnicas de expressão em Arteterapia utilizadas permitiram aos 

educadores facilitar a expressão de emoções, fortaleceram a autoconsciência e auto-

estima; lidar com sintomas do stress, estimular a imaginação e a criatividade; expressar 

sentimentos difíceis de verbalizar; desenvolver hábitos saudáveis; identificar 

sentimentos e bloqueios na expressão emocional/afetiva e no crescimento; abrir canais 

de comunicação, tornando a expressão verbal e não verbal mais acessível.  

O criativo em ação possibilitou a ação reflexiva no processo. Segue, portanto, a 

apresentação de situações ocorridas na instituição objeto da pesquisa, incluindo 

declarações das pessoas envolvidas, descrições verbais dos participantes que enfatizam 

as sensações e sentimentos evocados durante a realização das atividades e documentário 

fotográfico, entre outros. 

 

Gradativamente, por meio das oficinas de Arteterapia, o grupo mostrou-se 

confiante e cada participante pôde sentir o resultado do próprio esforço e 

compreender que é capaz. O fazer em si auxiliou a auto-confiança e também a 

capacidade de superação.  

Nesse processo, os participantes enriquecem e, utilizando os recursos da arte 

como mediadora do diálogo interno, da visão de mundo, de professor, de escola e de si 

mesmos, se aperfeiçoam, ampliam a própria visão, criando novas possibilidades. 

Foi notável como as atividades de Arteterapia estimularam a desinibição, o 

autoconhecimento resgatando a criatividade.  Levando-os  a uma sensação de integração 

com o mundo que instiga à resolução de conflitos pessoais, auxilia no aprimoramento 

profissional, promove à melhoria do relacionamento social e desenvolvimento 

harmônico da personalidade. 

 

 

Conclusão 

 

A partir dos depoimentos dos professores envolvidos da pesquisa realizada, 

observamos os benefícios que a Arteterapia proporcionou através das Oficinas 

Criativas. 

Vivenciamos apenas uma parte da jornada, pois a busca continua. O grupo 

manifestou o desejo de continuidade e acreditamos que esse desejo é a avaliação do 

trabalho desenvolvido. 
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Consideramos que os objetivos foram atingidos não apenas pelo que percebemos 

através dos indicadores de mudanças já apontados, mas pelo que está se movendo 

internamente e que a qualquer momento, em uma determinada situação, num 

determinado contexto, tornar-se-á visível. 

Acreditamos na possibilidade de mudanças, de crescimento do ser humano e, 

portanto, que cada um tem o seu tempo, que quando sementes são lançadas, os frutos 

virão, mesmo que não seja no tempo presente, mas no tempo certo. 

As histórias pessoais não se separam das histórias profissionais. Um ser não se 

fragmenta.  Agimos de acordo com as experiências que vivenciamos em diferentes 

etapas de nossas vidas em diferentes contextos culturais. A visão fragmentada de nós 

mesmos, precisa dar lugar a uma visão de totalidade 

O que se pretendeu aqui foi mostrar como a Arteterapia pode contribuir na 

integração e reconhecimento do todo que somos.  

Este estudo não se esgota apenas nestas reflexões. Há necessidade e um desejo 

de continuarmos a buscar novos saberes que contribuam para a formação continuada 

dos educadores em exercício docente. 
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