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RESUMO

O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de oferecer aos alunos do 3º ano do ensino médio do
Colégio Estadual Atheneu Sergipense a oportunidade de participar de um projeto interdisciplinar onde a teoria
é precedida pela prática artística e essa oferece material tanto para aulas teóricas quanto para sessões de
arteterapia. A arteterapia, ciência fundamentada na arte e saúde e que utiliza as formas de expressão
artística como meio de autoconhecimento, uniu-se à arte e à história para contribuir com o desenvolvimento
emocional do aluno. A concretização desse trabalho se deu em dois momentos, partindo da apresentação da
proposta de trabalho aos alunos para oito encontros semanais sendo quatro dedicados às produções e quatro
aos conteúdos didáticos. Como resultado, é possível dizer que as expectativas de todos os envolvidos foram
atendidas, pois, apesar do curto período de execução, foi possível perceber bons resultados.
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ABSTRACT

This paper was prepared with the objective of offering students of the third year of high school in State
College Atheneu Sergipense the opportunity to participate in an interdisciplinary project in which theory is
preceded by artistic practice and this offers equipment for both lectures and for sessions of art therapy. Art
therapy, science based on art and health and that uses forms of artistic expression as a means of
self-knowledge, joined the art to history and to contribute to the emotional development of the student. The
completion of this work took place in two stages, starting with the presentation of the proposed work students
for eight weekly meetings with four dedicated to productions and four to educational content. As a result, it is
possible to say that the expectations of all involved were answered because, despite the short period of
implementation, it was possible to see good results.
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DESENVOLVIMENTO HUMANO

Desenvolvimento, segundo Michaelis, é o ato ou efeito de desenvolver, crescimento ou expansão gradual,
passagem gradual de um estágio inferior a um estágio mais aperfeiçoado, adiantamento, progresso,
extensão, prolongamento, amplitude, elaboração de um tema, motivo ou ideia.

Desenvolvimento humano, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é
aquele que situa as pessoas no centro do desenvolvimento, trata da promoção do potencial das pessoas, do
aumento de suas possibilidades e o desfrute da liberdade de viver a vida que eles valorizam.

Faz-se necessário, ao desenvolver qualquer tipo de trabalho com seres humanos, fornecer ao público
envolvido o conhecimento, ainda que pequeno, das suas fases de desenvolvimento para que seja possível
dialogar e entender como se estabelece esse desenvolvimento. Tal conhecimento pode contribuir com o
estabelecimento de um diálogo capaz de conduzir relações com um reduzido grau de complexidade e como
consequência, mais saudável e produtivo.

Frequentemente dividido em três partes (biossocial, cognitivo e psicossocial), o estudo do desenvolvimento
humano investiga como e por que as pessoas mudam ou se mantém com as mesmas características à medida
que envelhecem. Esse foi um tema escolhido por muitos estudiosos, entre eles Freud e Piaget, que
desenvolveram suas teorias com o intuito de identificar as características comuns a cada faixa etária.

A teoria psicanalítica que se originou com Sigmund Freud, interpreta o desenvolvimento em termos de
impulsos e motivos internos, sendo muitos destes irracionais e inconscientes ou exclusos da consciência.
Freud considera esses impulsos como os fornecedores de elementos essenciais para o desenvolvimento em
todos os estágios da vida de um ser humano.

O conceito de desenvolvimento da personalidade, para Freud, ocorre perpassando por algumas fases e à
medida que um indivíduo transita da fase inicial da vida à fase adulta, ocorrem mudanças marcantes
relacionadas aos desejos e às formas de satisfação ou modificações dos mesmos. As modificações nas formas
de gratificação e as áreas físicas de gratificação são os elementos básicos na descrição de Freud das fases de
desenvolvimento.

Desde o nascimento, necessidade e gratificação estão ambas concentradas predominantemente em volta dos
lábios, língua e, um pouco mais tarde, nos dentes. A pulsão básica do bebê não é social ou interpessoal, é
apenas receber alimento para atenuar as tensões de fome e sede. Enquanto é alimentada, a criança é
também confortada, aninhada, acalentada e acariciada. No início, ela associa prazer e redução da tensão ao
processo de alimentação.

A retenção de algum interesse em prazeres orais é normal. Este interesse pode ser encarado como patológico
se for o modo dominante de gratificação, isto é, se uma pessoa for excessivamente dependente de hábitos
orais para aliviar a ansiedade.

À medida que a criança cresce, novas áreas de tensão e gratificação são trazidas à consciência. Entre dois e
quatro anos, as crianças geralmente aprendem a controlar os esfíncteres anais e a bexiga. O treinamento da
toalete desperta um interesse natural pela autodescoberta. A obtenção de controle fisiológico é ligada à
percepção de que esse controle é uma nova fonte de prazer.

Características adultas que estão associadas à fixação parcial na fase anal são: ordem, parcimônia e
obstinação. Freud observou que esses três traços em geral são encontrados juntos. Ele fala do “caráter anal”,
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cujo comportamento está intimamente ligado a experiências sofridas durante esta época da infância.

Bem cedo, já aos três anos a criança entra na fase fálica, que focaliza as fases genitais do corpo. Freud
afirmava que esta fase é mais bem caracterizada por “fálica” uma vez que é o período em que uma criança se
dá conta do seu pênis ou da falta de um. É a primeira fase em que as crianças tornam-se conscientes das
diferenças sexuais. Freud concluiu, a partir de suas observações, que durante esse período, homens e
mulheres desenvolvem sérios temores sobre questões sexuais.

A fase final do desenvolvimento biológico e psicológico ocorre com o início da puberdade e o consequente
retorno da energia libidinal aos órgãos sexuais. Neste momento, meninos e meninas estão ambos conscientes
de suas identidades sexuais distintas e começam a buscar formas de satisfazer suas necessidades eróticas e
interpessoais.

As teorias de Jean Piaget, portanto, tentam nos explicar como se desenvolve a inteligência nos seres
humanos. Daí o nome dado a sua ciência de Epistemologia Genética, que é entendida como o estudo dos
mecanismos do aumento dos conhecimentos.

Faz-se necessário esclarecer que as teorias de Piaget tem comprovação em bases científicas. Ou seja, ele não
somente descreveu o processo de desenvolvimento da inteligência, mas, experimentalmente, comprovou suas
teses.

Não representa tarefa fácil resumir a teoria de Piaget, pela sua extensão e complexidade. Desde que se
interessou pelo desenvolvimento da inteligência humana, Piaget trabalhou compulsivamente em seu objetivo,
até as vésperas de sua morte, em 1980, aos oitenta e quatro anos, deixando escrito aproximadamente
oitenta livros e mais de quatrocentos artigos.

Para ele, a inteligência é o mecanismo de adaptação do organismo a uma situação nova, e como tal, implica a
construção contínua de novas estruturas. Esta adaptação refere-se ao mundo exterior, como toda adaptação
biológica. Desta forma, os indivíduos se desenvolvem intelectualmente a partir de exercícios e estímulos
oferecidos pelos meios que o cercam. O que vale também dizer que a inteligência humana pode ser
exercitada buscando um aperfeiçoamento de potencialidades.

No que concerne ao comportamento dos seres humanos, afirma que não é inato, nem resultado de
condicionamentos, o comportamento é construído numa interação entre o meio e o indivíduo. Esta teoria
epistemológica é caracterizada como interacionista. A inteligência do indivíduo, como adaptação às situações
novas, está relacionada com a complexidade desta interação do indivíduo com o meio. Quanto mais complexa
for esta interação, mais “inteligente” ele será.

No modelo piagetiano, o desenvolvimento humano é explicado segundo o pressuposto de que existe uma
conjuntura de relações interdependentes entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer. Esses fatores, que
são complementares, envolvem mecanismos bastante complexos e intrincados, tais como: o processo de
maturação do organismo, a experiência com objetos, a vivência social e, sobretudo, a equilibração do
organismo ao meio [7].

O conceito de equilibração torna-se especialmente marcante na teoria de Piaget, pois ele representa o
fundamento que explica todo o processo do desenvolvimento humano. Trata-se de um fenômeno que tem,
em sua essência, um caráter universal, já que é de igual ocorrência para todos os indivíduos da espécie
humana, mas que pode sofrer variações em função de conteúdos culturais do meio em que o indivíduo está
inserido [7].

O desenvolvimento do indivíduo inicia-se no período intrauterino e vai até os 15 ou 16 anos. Piaget diz que a
epistemologia humana evolui também após o nascimento, criando estruturas cada vez mais complexas. A
Construção da inteligência dá-se, portanto, em etapas sucessivas, com complexidades crescentes encadeadas
umas às outras. A isto Piaget chamou de “construtivismo sequencial” e classifica períodos em que se dá este
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desenvolvimento motor, verbal e mental, a saber: Sensório motor; simbólico; intuitivo; operatório concreto;
operatório abstrato. A importância de se definir os períodos de desenvolvimento da inteligência reside no fato
de que, em cada um, o indivíduo adquire novos conhecimentos ou estratégias de sobrevivência, de
compreensão e interpretação da realidade.

Do nascimento aos dois anos, aproximadamente, a principal característica deste período (sensório motor) é a
ausência da unção semiótica. A inteligência trabalha através das percepções (simbólico) e das ações (motor)
através do deslocamento do próprio corpo. Sua conduta social, neste período, é de isolamento e
indiferenciada (o mundo é ele).

Dos dois aos quatro anos, aproximadamente, é observada a função semiótica que permite o surgimento da
linguagem, do desenho, da imitação, da dramatização etc. Permite criar imagens mentais na ausência do
objeto ou da ação. É o período da fantasia, do faz de conta, do jogo simbólico. Com a capacidade de formar
imagens mentais, pode transformar o objeto numa satisfação de seu prazer (uma tampa de panela em um
carrinho, por exemplo), período em que o indivíduo dá alma ao objeto (o carro da mamãe foi “dormir” na
garagem). A linguagem está em nível de monólogo coletivo; todos falam ao mesmo tempo sem que
respondam as argumentações dos outros. Sua socialização é vivida de forma isolada, mas dentro do coletivo.
Não há liderança e os pares são constantemente trocados. Há também o nominalismo (dar nomes às coisas
das quais não sabe o nome ainda), superdeterminação (“teimosia”), egocentrismo (tudo é “meu”) etc.

Dos quatro aos sete anos, aproximadamente, é o período intuitivo. Neste período já existe um desejo de
explicação dos fenômenos. É a idade dos “porquês”. Distingue a fantasia do real, podendo dramatizar a
fantasia sem que acredite nela. Seu pensamento continua centrado no seu ponto de vista.

Dos sete aos onze anos, aproximadamente, é o período em que o indivíduo consolida as conservações de
número, substâncias, volume e peso. Já é capaz de ordenar elementos por seu tamanho, incluindo conjuntos,
organizando então o mundo de forma lógica ou operatória. Sua organização social é a de bando, podendo
participar de grupos maiores, chefiando e admitindo a chefia. Já podem compreender regras, sendo fiéis a
elas e estabelecer compromissos. A conversação torna-se possível (já é uma linguagem socializada), sem
que, no entanto, possam discutir diferentes pontos de vista para que cheguem a uma conclusão comum.

Dos onze anos em diante é o ápice do desenvolvimento da inteligência e corresponde ao nível de pensamento
hipotético-dedutivo ou lógico-matemático. É quando o indivíduo está apto para calcular uma probabilidade,
libertando-se do concreto em proveito de interesses orientados para o futuro. É finalmente, a abertura para
“todos os possíveis”. A partir desta estrutura de pensamento é possível a dialética, que permite que a
linguagem se dê em nível de discussão para se chegar a uma conclusão. Sua organização grupal pode
estabelecer relações de cooperação e reciprocidade.

A importância do conhecimento destas possibilidades reside no fato de que os professores participantes ativos
de cada um desses períodos podem oferecer estímulos adequados a um maior desenvolvimento do indivíduo,
preparando-os assim para sua fase de vida adulta.

ADOLESCÊNCIA

A adolescência é um período vulnerável, cheia de questionamentos e instabilidade, que se caracteriza por
uma intensa busca de “si mesmo” e da própria identidade. Nessa fase todos os padrões estabelecidos são
questionados, bem como criticadas todas as escolhas de vida feita pelos pais, buscando assim a liberdade e
autoafirmação, pois é uma fase do desenvolvimento em que ocorrem mudanças físicas e psicológicas; é
quando o indivíduo começa a tornar-se independente dos pais e a dar mais valor aos pares; é também
quando o indivíduo quer explorar uma variedade de situações com as quais ele ainda não sabe bem como
lidar.

Erikson aponta como sendo a fase da Identidade X Confusão de Papéis, uma vez que há um grande desejo de
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ser valorizado por possuir ou realizar algo que seja só seu; algo inédito, que lhe traga um destaque no grupo,
porém o medo de não ser capaz está sempre presente. Representa uma fase de muita criatividade, com
críticas do que acontece ao seu redor, ou no planeta como um todo, tendo necessidade de falar sobre o que
pensa, mas só quando desejar, como se precisasse constantemente provar sua liberdade de falar ou calar. A
dualidade e os conflitos internos vividos pelo adolescente são, comumente, causadores de alguns
desconfortos físicos e principalmente psíquicos, tal como a ansiedade. A ansiedade é uma reação normal do
organismo a qualquer situação de estresse, podendo ocorrer desde uma prova na escola até falar em público,
marcar um encontro ou participar de uma competição, mas perde a condição de normalidade passando a ser
um problema capaz de prejudicar a capacidade de raciocínio, quando a resposta a estas situações de estresse
se torna tão intensa a ponto de comprometer o desempenho ou seu relacionamento com outras pessoas no
dia a dia.

ARTE-EDUCAÇÃO E ARTETERAPIA

Uma das maneiras possíveis de se trabalhar a ansiedade e todos os desconfortos emocionais entre os
adolescentes são a partir das aulas de arte, nas quais a teoria surge paralela ou após o fazer artístico e essa
produção gera um rico material a ser trabalhado em sessões de arteterapia, uma ciência fundamentada em
medicina, psicologia e arte que estuda e pratica os meios adequados para avaliar, curar ou contribuir para a
cura dos indivíduos, trazendo à tona uma ideia, trauma ou fobia por meio de uma catarse psicanalítica. A
arteterapia faz uso das expressões artísticas em prática profissional, com o objetivo de utilizar a arte e as
diversas formas de expressões artísticas como processo terapêutico que busca um caminho mais prazeroso
para possíveis descobertas e novas possibilidades.

METODOLOGIA

Com o objetivo de por em prática um projeto que visa oferecer aos alunos de ensino médio, matriculados no
colégio Atheneu Sergipense em 2014, foram disponibilizadas para os estudantes da terceira série da escola
supracitada oficinas de arte, com objetivo acadêmico e arteterapêutico, com duração de dois meses sendo um
encontro semanal de 90 minutos. Os encontros foram divididos em pares, no qual o primeiro era destinado à
produção segundo o tema proposto, seguido das amplificações, provocações e intervenções terapêuticas. O
segundo encontro começava com relatos espontâneos, feitos pelos alunos com referência às experiências
vivenciadas a partir da produção artística e, na sequência, havia uma contextualização histórica das peças
produzidas.

Os temas da história da arte, a modalidade artística e o objetivo de cada oficina de produção seguiram o
cronograma a seguir:

Tabela 1 – Cronograma de Atividades das Oficinas

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DAS OFICINAS

1º ENCONTRO 1.

Apresentação da proposta de trabalho aos
alunos do 3º ano, definição das regras e
contrato de compromisso; dinâmica de
apresentação: reconhecendo o corpo.

2º ENCONTRO 1.
Relacionando o reconhecimento de si com a
evolução e as descobertas feitas pelo homem
pré-histórico

3º ENCONTRO 1. Pintura: a manifestação do inconsciente
4º ENCONTRO 1. Arte Egípcia: a criação dos afrescos
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5º ENCONTRO 1. Máscaras: o que escondo; o que represento
6º ENCONTRO 1. Arte Grega: a criação do teatro
7º ENCONTRO 1. Colagem: as construções da minha vida
8º ENCONTRO 1. Arte romana: manuscritos iluminados
9º MOMENTO 1. Devolutiva

Tabela 1 - Continuação / Fonte: Próprio autor.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação deste trabalho realizado no Colégio Atheneu Sergipense foi organizada em várias etapas,
considerando desde o planejamento das ações até a execução das oficinas que tanto fornecia material para
aulas de arte, quanto para sessões de arteterapia. Durante a apresentação do projeto para as turmas de 3º
ano do ensino médio, todas as informações foram discutidas com clareza. Neste momento foi divulgado o
calendário com as datas dos encontros e, em seguida, as dúvidas que os discentes tinham foram esclarecidas
prontamente pelas professoras que coordenam o projeto.

Os conteúdos de historia da arte explicados a partir das produções foram Pré-história, Arte Egípcia, Arte
Grega e Arte Romana e os estilos artísticos propostos nas oficinas foram atividade corporal, pintura, máscara
e colagem. Nas oficinas foi possível contar com a participação efetiva de nove alunos que, de maneira
espontânea, concordaram em assumir os compromissos relativos às datas, horários e sigilo.

Com base nos conteúdos que emergiram a consciência após as produções e provocações, foi percebida a
necessidade de encaminhamento de alguns alunos para tratamentos psicoterapêuticos, visto que esse projeto
foi executado em um período de tempo limitado e com curta duração.

Por se tratar de jovens com idade inferior a dezoito anos, é importante deixar claro que os pais e
responsáveis dos alunos envolvidos assinaram um termo de consentimento autorizando o envolvimento dos
mesmos no projeto.

No último encontro, após a devolutiva, foi pedido que os alunos fizessem uma avaliação crítica do projeto,
falando não só dos pontos positivos e negativos, mas também sugerissem as alterações que achassem
cabíveis.

Com relação às críticas feitas pelos alunos, chamou-nos a atenção o fato de ter sido unânime a opinião
relacionada ao período de execução do projeto como ponto negativo por ser bastante breve, mas, em
contrapartida, citaram como aspectos positivos a nova relação entre eles a as aulas de arte. Quanto ao
desenvolvimento emocional, aproximadamente 80% dos participantes declarou sentir os benefícios propostos
pelo projeto e aproximadamente 20% deles declarou gostar muito das oficinas, mas tinham muita dificuldade
de falar sobre suas produções e de seus sentimentos, sugerindo uma resistência maior.

CONCLUSÃO

Apesar de se perceber que o tempo de trabalho com o grupo foi reduzido e que, para contemplar mais
assuntos de história da arte e obter maiores ganhos no desenvolvimento emocional dos participantes, um
número superior de encontros seria necessário, pode-se pensar que, através do trabalho realizado,
ofereceu-se um espaço de aceitação às aulas e aos conteúdos relacionados ao fazer artístico, de forma que os
integrantes puderam ter um contato maior com aspectos de si e de potencialidades por vezes não trabalhadas
em aulas convencionais. Para as coordenadoras, o grupo se constituiu em um vasto laboratório para
observação de aspectos e fenômenos que surgem no campo grupal, tais como desempenho de papéis,
resistência, atuação, transferência e contratransferência, promovendo um rico crescimento pessoal e
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profissional, essencial para a continuidade do trabalho com grupos.
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