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RESUMO
A psicodinâmica do trabalho docente abarca questões tão diversas que frequentemente exigem desta
profissão aprender a gerenciar situações de estresse. É também na relação existente entre o estresse e a
atividade docente que, na tentativa de se adaptar às mudanças e tecnologias, os professores sofrem
com o desgaste físico, social e psicológico. O presente relatório de pesquisa analisa as contribuições
da Arteterapia como tecnologia não-medicamentosa em atenção a saúde socioemocional do professor.
Toma como objeto de pesquisa o conhecimento e a aplicação da Arteterapia a serviço do eustresse e
da resiliência docente, diante da psicodinâmica docente e os seus desafios tecno-educacionais. A
Arteterapia é uma abordagem terapêutica mediada por exercícios da arte e promove
autoconhecimento, criatividade, resiliência e narrativas sobre o cotidiano. A pesquisa é aplicada com
abordagem qualitativa. O embasamento teórico-conceitual apresenta bases históricas e conceitos
quanto: à Arteterapia, o Estresse a Resiliência, a Psicodinâmica do Trabalho e as suas interseções em
Tecnologias e Saúde. Realizamos entre 15 oficinas formativas, com 06 professores (de uma instituição
do setor público da cidade de Salvador- Ba), ao longo de 03 meses tendo 120’ cada encontro.
Aplicamos técnicas de Arteterapia, Jogos, Mindfulness e técnica dos Grupos Dialogais. Assente ao
que foi analisado, compreendemos que os docentes estão sujeitos ao estresse (eustresse e distresse) e
que o as Oficinas Arteterapêuticas floresceram condições de auxiliá-los com situações preventivas
(elaboração de resiliência), de diálogos que fomentaram Rede de Apoio, de autoconhecimento,
interpretação e mudança de hábitos. Entende-se que o eustresse – estresse positivo - e a resiliência na
ação docente se consolida com autovalorização, e o fortalecimento de ações colaborativas a favor do
bem-estar. Tratar de temas do desgaste emocional via Arteterapia tornou o diálogo facilitado com
mediação favorável à criatividade e autoestima.

Palavras-chave: Tecnologia, Arteterapia, Saúde, Estresse, Psicodinâmica do Trabalho Docente,
Resiliência.

ABSTRACT
The psychodynamics of teaching work encompass such diverse issues that often require this
profession to learn how to manage stressful situations. It is also in the relationship between
stress and teaching activity that, in an attempt to adapt to changes and technologies, teachers
suffer from physical, social and psychological wear and tear. This research report analyses the
contributions of Arteterapy as no-medicated technology in attention to the emotional health of
the teacher. It takes as an object of research the knowledge and application of Arteterapy in
the service of the Eustresse and of the teaching resilience, before the teaching psychodynamic
and its techno-educational challenges. Arteterapy is a therapeutic approach mediated by art
exercises and promotes self-knowledge, creativity, resilience and narratives about everyday
life. Research is applied with a qualitative approach. The Theoretical-conceptual foundation
presents historical bases and concepts regarding: to Arteterapy , stress to resilience, the
psychodynamic of work and its intersections in technologies and health. We held between 10
to 15 formative workshops, with 06 teachers (from an institution of the public sector of the
city of Salvador-Ba), over 03 months having 120 each meeting. We apply techniques of art,
games, mindfulness and technique of dialogue groups. Based on what has been analyzed, we
understand that teachers are subject to stress (eustress and distress) and that the Arteterapy
workshops have flourished conditions to assist them with preventive situations (development
of resilience), of dialogues that Fostered Support Network, self-knowledge, interpretation and
change of habits. It is understood that the Eustresse-positive stress-and the resilience in the
teaching action is consolidated with Autovaluation, and the strengthening of collaborative
actions in favor of well-being. Dealing with themes of emotional wear via art has made
dialogue easier with mediation conducive to creativity and self-esteem.
Keywords: Technology, Arteterapy, health, Stress, Psychodynamics of Teaching Work,
Resilience.
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APRESENTAÇÃO

O presente trabalho, a ser defendido no contexto do Mestrado Profissional de Gestão e
Tecnologias Aplicadas à Educação da Universidade do Estado da Bahia- UNEB – consiste em
um Relatório de Pesquisa sobre as contribuições das Oficinas com Mediações
Arteterapêuticas Associadas à Interface de Jogos (aqui chamados de jogos sensoriais) para a
Saúde Socioemocional do Docente, dando especial atenção ao eustresse (o fazer criativo) e à
elaboração de resiliência. Tem seu foco na práxis-pedagógica e no desenvolvimento de
tecnociências, processos tecnológicos alternativos e relações contemporâneas com
intervenções criativas no âmbito da vivência do docente no ambiente escolar.
A partir das experiências realizadas no contexto do bem-estar docente, elegemos a
abreviatura SOMA, para fazer referência às iniciais das palavras-chave que compuseram as
práticas – metodologia – desta pesquisa: Oficinas, Mediações, Arteterapia e jogos Sensoriais.
Para este estudo, tomamos como objeto de pesquisa o conhecimento e a aplicação da
Arteterapia a serviço do eustresse e da resiliência docente, diante de situações percebidas
por eles como estressoras, decorrentes das relações no ambiente laboral e das estratégias de
enfrentamento utilizadas nas situações cotidianas de estresse. O estudo em voga compreende
então a Arteterapia (por meio da SOMA) como uma tecnologia não medicamentosa, que
utiliza intervenções interpessoais criativas, a partir da interação entre o grupo e com o
Arteterapeuta, bem como também por meio de jogos diversos; considera que essa intervenção
oferece oportunidade de fazer “florescer” o olhar cocriativo1 para o bem-estar no ambiente de
trabalho docente.
O projeto consiste na pesquisa aplicada com abordagem qualitativa. O embasamento
teórico-conceitual apresenta bases históricas e conceitos quanto: à Arteterapia, o Estresse a
Psicodinâmica do Trabalho e as suas interseções em Tecnologias e Saúde e, a elaboração de
Resiliência. A pesquisa aplicada abraça a etnopesquisa-formação - tipo de pesquisa-ação com
caráter

construtivo,

pelo

fato

dos

atores

sociais

desta,

atuarem

implicados

e

colaborativamente. Também se buscou o olhar pela via da base fenomenológico-existencial,
que segundo Forghieri (1993): apresenta-se como ferramenta de investigação de experiências.
Trata da consciência que a pessoa enseja do seu próprio existir e de todos os significados que
1

Termo utilizado para explicar a ideia de criatividade colaborativa. Ambiente de troca e experiências coletivas,
no qual, a partir da interação e diálogo, cria-se algo em conjunto, parcerias, gerando ideias. O termo cocriação
foi usado em 2004, no lançamento do best-seller "O futuro da Competição" de C. K. Prahalad e Venkat
Ramaswamy, que disseminou o conceito mundialmente. É uma forma de inovação que acontece quando pessoas
de fora da empresa (fornecedores, colaboradores e clientes) associam-se colaborando no processo criativo.
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as situações abarcam. Uma experiência íntima que, para desvendá-las, o pesquisador precisa de
informações fornecidas pela própria pessoa a esse respeito.

A pesquisa teve como público 06 (seis) professores do Centro Juvenil de Ciência e
Cultura - CJCC- SSA/BA – em exercício pleno da docência. Antes de ir a campo, este projeto
foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição, sendo aprovado
para aplicação. O caminho metodológico foi construído com leituras e fontes para o
desenvolvimento do trabalho.
Nessa perspectiva, o Objetivo Geral desta pesquisa consistiu em:
● Analisar as contribuições da Arteterapia como tecnologia não medicamentosa em
atenção à saúde socioemocional docente, no contexto de aplicação de oficinas
arteterapêuticas a favor do eustresse e da resiliência.
Tomamos como norteadores para o desenvolvimento das oficinas os seguintes Objetivos
Específicos:
● Identificar quais os agentes estressores que podem repercutir na saúde socioemocional
e no bem-estar laboral;
● Dialogar sobre as situações de estresse e os benefícios da resiliência presentes no
exercício da docência;
● Compreender, por meio de jogos sensoriais, os benefícios do eustresse no contexto da
docência e;
● Celebrar os trabalhos gerados pelos educadores, a partir das vivências propostas e
construtos, ao longo da pesquisa.

Para melhor compreensão e organização da temática aqui tratada, este texto contém 05
Capítulos. No primeiro Capítulo – Arteterapia, Resiliência, Saúde e Tecnologias:
Interseções – trago o histórico e conceito da Arteterapia, descrevendo a sua relação com a
saúde como uma tecnologia não- medicamentosa.
No segundo Capítulo – Estresse ocupacional e docência: decifro-te ou devoro-me –
apresento, em um breve histórico, o conceito do estresse, a sua evolução, importantes
diferenciações quanto às suas fases e os seus tipos (eustresse e distresse).
No terceiro Capítulo – a escrita recai sobre a Psicodinâmica do Trabalho - PDT na
docência, a partir dos estudos e pesquisas de Dejours, Lipp e Rossi, entre outros autores
expressivos a urdidura deste tema.
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O quarto Capítulo – consiste na narrativa da trajetória desta pesquisa: a SOMA –
Oficinas com Mediações Arteterapêuticas e jogos Sensoriais –, dando sequencialidade
com o relato das oficinas, da pesquisa propriamente dita.
No quinto Capítulo - apresento os resultados da pesquisa pelas Reflexões sobre a
Prática das Oficinas.
A produção desta pesquisa resulta também na construção da metodologia SOMA e na
criação e aplicação de jogos pensados e criados para esta. A divulgação e distribuição desse
produto tecnológico-social em atenção ao estresse desenvolver-se-á após a conclusão do
Mestrado.
Pretendo, com o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa, contribuir com os
estudos no campo das tecnologias (aqui apresentada como não-medicamentosa pela
Arteterapia), especificamente, em atenção à saúde socioemocional – eustresse e resiliência
dos professores, buscando a abertura de espaços para novas discussões nessa área de
investigação. O intuito é também registrar a SOMA como uma proposta de intervenção para o
gerenciamento do estresse, com mediações arteterapêutica e jogos, visando ao delineamento
de propostas de intervenção, contemplando o docente no seu campo de trabalho, ressaltando o
eustresse e a resiliência.
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INTRODUÇÃO
Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados
dentro dela. A máquina, que produz abundância, tem nos deixado em
penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa
inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos
bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade.
(Charles Chaplin)

Por natureza e dinâmica da vida estamos sempre envoltos em transformações que,
segundo Bauman (1998), são os resultados da transição de uma sociedade de produção para a
sociedade do consumo, também fragmentada e individualizada. Nessa perspectiva, Weill
(2003) considerou tal fenômeno como Divórcio Epistemológico, descrevendo assim que na
era do conhecimento e da gestão acelerada, a Ciência se afastou da Ética, da Filosofia e da
Arte.
Em busca do “conhecer” e preparar-nos para o novo – que, nas palavras de Demo
(1993), morre de véspera, comportamo-nos no ímpeto do imediatismo, na aceleração do
pensar e na incansável busca pelo saber. Na confusão entre a pressa e a velocidade, por vezes,
não nos apropriamos da “travessia”, do caminhar. Isso é, em essência, viver no futuro, fonte
de ansiedade e de estresse.
Estudiosos reconhecem a ocorrência do estresse em atividades profissionais variadas,
relacionando-o a diversos aspectos do ambiente e da organização do trabalho. Rossi (2000),
Lipp (2004), Bachion (2007), Yoshida (2015), explicam que, para a Organização Mundial de
Saúde (OMS), os principais desafios para a saúde do indivíduo no ambiente laboral estão
relacionados aos problemas gerados pelo mal-estar, incorrendo em doenças ocupacionais de
origens diversas, a citar o estresse. Considerando essa reflexão, associa-se sociedade
contemporânea e tecnológica à sobrecarga na psicodinâmica do trabalho e, portanto, ao
comprometimento da saúde socioemocional. O trabalho, que deveria ser fonte de realização e
satisfação pessoal, pode trazer desinteresse, frustrações, insatisfações, desgastes e estresse
conforme a tônica que o processo de labore é conduzido. Para Seligmann-Silva (1994) e
Dejours (1987), o estresse pode ser um elemento patogênico, tornando-se nocivo à saúde do
trabalhador. Aliado a isso, os indivíduos estão, frequentemente, expostos a inúmeras situações
de adaptação e pressões da família, do meio social, do trabalho/escola ou meio ambiente;
cobranças, autocríticas, obrigações, dificuldades físicas e psicológicas. O resultado dessa
soma pode comprometer o desempenho das atividades profissionais, além de culminar em
problemas pessoais e interpessoais.
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O estresse aflige, de maneira específica, o público de professores, considerando que
estão imersos na gestão acelerada do conhecimento, inoculada no contexto educacional. Isso
nos convida a olhar dedicadamente para o processo de ensino e aprendizagem, exposto a
constantes mudanças, desde os seus aspectos históricos, culturais, socioeconômicos, até os
nano, bio e tecnológicos. Nesse sentido, a transição e a construção de modelos tecnoeducacionais nas relações epistemológicas inauguram - rotineiramente - novas formas de
caminhar, para o (re) ajustamento do professor.
Sem desconsiderar os estragos causados pelo distresse (estresse negativo) importa,
sobretudo, ressaltar que o eustresse (estresse bom, criativo, motivacional) pode ser estimulado
a uma resposta psicológica positiva diante de um agente/evento estressor. Isso indica a
presença/criação/ transformação de estados psicológicos positivos e se reflete na percepção
cognitiva e socioemocional de uma situação, uma vez que haja tensão criativa ou que
potencialize o seu bem-estar (LIPP, 2000, 2004, 2007, 2014; ROSSI 2007, 2014, 2015), pois:
Quando o estresse é percebido positivamente como um desafio, pode
despertar o que há de melhor numa pessoa; quando é experimentado como
negativo, pode levar o indivíduo ao adoecimento. (ANDREWS, 2003, p.60).

Conhecer os agentes estressores – que passeiam entre o bem (eustresse) e o mal
(distresse) – de qualquer profissão orienta o processo de consciência quanto à existência dos
mesmos no ambiente de trabalho2. Por conseguinte, oportuniza a elaboração de resiliência e
de estratégias criativas para manutenção de um ambiente de bem-estar e de saudáveis redes de
apoio interpessoais (SELIGMANN-SILVA, 1994).
Por este breve caminhar apresentado, compreendo que o impulso inicial para esta
pesquisa está diretamente ligado à minha trajetória pessoal e profissional, enquanto Pedagoga
e Arteterapeuta, e baseia-se em dois marcos: O primeiro refere-se às experiências vividas
entre os contextos: da formação de Pedagogos e profissionais de Saúde (Fisioterapia,
Enfermagem, Nutrição e Farmácia); da Docência (Ensino Superior); da Gestão dos processos
acadêmicos (coordenadora acadêmica em universidade e escolas), além das práticas
arteterapêuticas, para grupos e atendimentos individuais, que me despertaram a sensibilidade
e o olhar investigativo quanto à saúde docente.
O segundo diz respeito às experiências conduzidas até o presente momento, com
Oficinas Arteterapêuticas - OA em jornadas e reuniões pedagógicas, nas quais percebi que os
2 Essa relação entre o ambiente de trabalho e a saúde levou a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS a recomendar às empresas que o ambiente de trabalho seja
monitorado frequentemente, para que se assegure ao profissional em labore benefícios à sua saúde (LIPP, 2005).
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docentes, na imersão das atividades propostas, com base arteterapêutica, conectavam-se com
seus sentimentos, ou seja, ocorria uma facilitação na relação do pensar e agir sobre as suas
sensações e emoções e, de maneira mais consciente, sobre os fatores estressores inerentes à
sua prática e ao ambiente educacional. Temáticas como: maestria pessoal, autovalidação, o
bom-humor, a interdependência, a sociabilidade, o espírito investigador, o fortalecimento da
autoestima, a curiosidade, a maturidade emocional, a tolerância, a colaboração, a intenção
criativa e renovadora, a alegria, e melhores oportunidades no ambiente de ensino,
sinalizadas pelos próprios professores em encontros anteriores atuaram como indicadores
importantes referentes a questões que interferem na saúde socioemocional.
Entre a comunicação por meio de expressões e exercícios mediados pela arte, lá
estavam os desabafos, os risos, o tragicômico. Os professores percebiam que não estavam
sozinhos na linha tênue entre o sabor e a sensação de sacrifício. Tão particular e ao mesmo
tempo coletivo eram o cansaço, a falta de tempo para cuidar de si, as frequentes dores
musculares e de cabeça.
Em ambos os espaços de trabalho, eu pude conviver diretamente, com alegrias,
“versos” e “poesias” da docência, mas também com os desafios cotidianos e os desassossegos
que cercam os professores. Nessa jornada percebi que causas e consequências do estresse
estão no contexto educacional. Docentes das múltiplas áreas do saber, em seu exercício
ocupacional, lidam com infinitas responsabilidades diante das mudanças políticas e
tecnocientíficas dos processos de trabalho na sociedade contemporânea que se interpelam, se
imbricam e reverberam no espaço e tempo do trabalho docente de forma especifica.
Essa experiência despertou-me para o olhar investigativo quanto à sua relevância
social e acadêmica, suscitando perguntas como: De que maneira, mesmo na agitação do dia a
dia, é possível levantar outras estratégias que modifiquem os estados psicofísicos dos
sujeitos? Que modifiquem a percepção de si e do outro? Que modifiquem a percepção de
valor e atitude? Que modifiquem o fluxo das ideias para mobilizar estados criativos do
docente, mesmo estando na adversidade? É possível, com o recurso da mediação
arteterapêutica, associada à interface de jogos sensoriais, despertar fluxos criativos e
desenvolver atividades de estímulo às habilidades socioemocionais favoráveis ao docente?
Por serem as oficinas arteterapêuticas trabalhadas em grupo, é possível que este se constitua
como rede de apoio no instante que dialoga sobre questões comuns à docência? A imersão nas
oficinas arteterapêuticas contribuiria para elaboração de resiliência em atenção à saúde
socioemocional e à qualidade de vida do trabalho docente? Por meio das oficinas
arteterapêuticas temáticas (uma proposta de sentir, pensar e agir) os professores identificariam
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os seus agentes estressores para melhor compreendê-lo e gerenciá-los em sua psicodinâmica
do trabalho na docência?
Ainda sobre o contexto da docência é preciso ressaltar mudanças que recaem sobre
essa atividade no dia a dia, a saber: os avanços tecnodigitais que se somam à didática em sala
de aula; alunos de características especiais e com perfil de inclusão; as mudanças dos
programas curriculares; a burocracia gestora e diferentes cobranças sociais que demandam
intensificação do trabalho; insatisfação salarial; o manejo entre os díspares das políticas
públicas e a realidade presente nos ambientes educacionais; preocupações com o aluno que
não aprende ou que se envolveu com drogas; a carga de trabalho complexa e variada que
abarca tensões; o desrespeito à diversidade dos gêneros; a demanda da interculturalidade; as
atribuições que se estendem para fora do ambiente de trabalho, tais quais: prova para elaborar,
para corrigir; o bloqueio criativo advindo da estafa mental; problemas em lidar com os
sistemas de ensino adotados pela instituição, interferindo na autonomia do planejamento;
pouco tempo para dormir; inúmeras e ineficazes reuniões pedagógicas; desgaste de
deslocamento entre uma instituição e outra; ameaças veladas e declaradas; assédio moral,
entre outros.
Considerando tais elementos, o estresse ocupacional já é considerado pela legislação
previdenciária brasileira, desde 1999, como doença ocupacional, conforme a Lei n. 3048 de
06/05/1999:
De 2008 para 2009, o número de afastamentos do trabalho em decorrência de
transtornos mentais e comportamentais subiu de 12.818 para 13.478. Em 2010, esse
número teve uma queda, passando para 12.150. Dentro dos transtornos mentais e
comportamentais, as doenças que mais afastaram os trabalhadores em 2011 foram
Episódios Depressivos, Outros Transtornos Ansiosos e Reações ao Estresse Grave e
Transtornos de adaptação. Causas – De acordo com o diretor do Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional (DPSSO), Cid Pimentel, toda profissão
apresenta um determinado grau de estresse. Cid Pimentel, que também é psiquiatra e
pesquisador em Saúde Pública, conta que viu de perto a construção da laborterapia,
hoje chamada de terapia ocupacional. “Eu presenciei o esforço feito para
transformar o trabalho em atividade terapêutica”, relembra o diretor do DPSSO. “No
entanto, o trabalho em escala, em condições insalubres e a recompensa insatisfatória
são fatores que podem deflagrar a doença”, acrescenta.
(http://www.previdencia.gov.br/2012/03/transtornos-mentais-trabalho-em-escalacondicoes-insalubres-e-recompensa-insatisfatoria-podem-ser-causas/)

Presenciei – recorrentes vezes – na sala dos professores e em reuniões de coordenação,
o coro da queixa quanto: ao atraso das aulas práticas, exigindo novo cronograma; à falta de
recursos laboratoriais; à dificuldade em dar a atenção necessária para todos os alunos,
sobretudo pelas turmas serem muito grandes e diversas; a dificuldade de preparar, como
deveria, o que deve ser ensinado; queixas quanto à intolerância às exigências dos processos
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institucionais e às incoerências curriculares; à “mão na cabeça”, pensando em como criar os
vínculos indispensáveis, quando se passa de instituição em instituição, já que trabalham em
várias escolas; a carga mental que se tornava abusiva; aos conflitos entre tempo e lazer para
trabalho versus família; ao não cumprimento das políticas curriculares e trabalhistas, entre
outros.
Concomitante a tudo isso, ali, na sala de espera, entre uma aula e outra, também se
estruturava uma rede de apoio, uma vez que todos partilhavam insatisfações comuns. Essa
partilha inaugurava os diálogos e a acolhida quanto à escuta e às tratativas pessoais
sobre como cada um lidava com os problemas, os desafios. Nessa rede entrelaçavam-se
depoimentos diversos: otimistas, bem-humorados, poliqueixosos, nos quais, de certa forma,
aflorava a empatia entre eles. A empatia de não se sentir só. Como transformar esses embriões
de sensação em operadores de mudança?
Por observação assistemática e pela própria partilha das sensações coletivas, o estresse
ocupacional estava instalado, porém, certa vez, quando, na sala dos professores, perguntei: “se
você pudesse não ser professor, o que seria?” Recordo-me perfeitamente desse dia, quando
em meio aos 15 professores daquela sala apenas dois responderam: Eu seria Médico. Eu seria
Arquiteto. Os demais, não fizeram menção ou afirmaram planos de mudança quanto à sua
identidade profissional. Ali, havia algo dito no silêncio e nos olhares. Percebi que, ainda que o
fluir da docência não fosse a contento, quanto mais envolvidos estivessem na profissão de
ensinar, mais buscavam sentido para ela e isso também implicava buscar-se. Poder-se-ia dizer
que um importante motivador continuava vivo.
Vivenciar tudo isso, concomitante à legítima demanda de caminhar para si, e ao rol
ampliado das atividades que precedem pesquisa, estudo e planejamento – muitas vezes
caracteriza-se em sobrecarga invasiva, capaz de interferir na psicodinâmica do ambiente
educacional, no clima organizacional e nas relações interpessoais constitutivas. Reside aí um
risco: o distresse, que pode causar sofrimento aos docentes, conduzindo-os a: absenteísmos,
bloqueio dos processos criativos, presenteísmo, conflitos interpessoais, ingerência do tempo
entre lazer, labore e família, desgaste mental, déficit na concentração, implicações na atenção
e continuidade dos estudos/pesquisas.
Desse modo o tempo começa a tornar-se escasso, ou é suprimido para restaurar suas
condições biopsicossociais, engajar-se e oxigenar-se frente ao novo. A elaboração da
resiliência dentro desse processo contribui, uma vez entendida como a capacidade que as
pessoas têm – tanto individualmente quanto em grupo, nas redes de apoio – de enfrentar
situações adversas, dando-lhes sentido e aprendendo com elas, considerando-as como
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oportunidade de proporcionar força, aperfeiçoar competência e ascender ao entusiasmo pela
vida. Assim, para a proposta das oficinas com mediações arteterapêuticas não poderia faltar o
tema resiliência. Em ambientes de estresse, a elaboração de resiliência é essencial para
incentivo à inspiração de novas ideias e no encontro de soluções criativas frente às exigências
contemporâneas (WOLIN Y WOLIN, 2002).
É preciso desvelar “os pontos em segredo”, os “nós”, especialmente os que induzem à
redução do prazer, da felicidade, da alegria e as satisfações do exercício profissional docente.
É fundamental ter o momento de realizar as nossas tarefas, mas também de contemplá-las,
celebrá-las, pois, se quisermos cuidar de algo é fundamental, antes de tudo, cuidar de nós.
Desse modo, e em face da existência das considerações quanto ao estresse no ambiente de
trabalho e da importância por apresentar caminhos que ajudem o docente na gestão do
estresse e na elaboração de resiliência, pretendeu-se levantar elementos que respondessem à
questão central do trabalho: a Arteterapia, aqui apresentada em oficinas temáticas, pôde
contribuir como uma tecnologia não medicamentosa, no gerenciamento do estresse e estímulo
ao eustresse ocupacional docente, ajudando o referido profissional na elaboração de
resiliência em situações que envolvam o estresse laboral? E se sim, de que forma? É essa a
pergunta que pretendemos trilhar agora.
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CAPÍTULO I
ARTETERAPIA, SAÚDE, RESILIÊNCIA E TECNOLOGIAS: INTERSEÇÕES.

A função da arte não é a de passar por portas abertas, mas a de abrir portas
fechadas.
Ernerst Fischer

O tear conceitual que alicerça a proposta da Arteterapia, enquanto fio condutor
propositivo deste trabalho de pesquisa foi constituído a partir da compreensão sobre a sua
interseção entre os campos das Tecnologias de Inteligência, do conceito de Saúde, conforme
a OMS, da Elaboração de Resiliência e da própria fundamentação sobre a Arteterapia.
Contudo, inauguro tais compreensões pela palavra Arte. Do latim ars, artis – com
origem na palavra ágere, que significa agir, e corresponde ao também termo grego tékne, que
significa técnica e habilidade. Em linhas gerais, compreendida como uma ação, movida por
técnica e/ou habilidade para transmitir sentimento e/ou pensamento.

Não tenciono traçar qualquer relação teórico-conceitual, sobre o vocábulo, mas, para o
trabalho aqui posto, proponho dizê-la como uma necessidade, um potencial essencial do ser
humano. Percebo-a como o movimento que dá qualidade à vida, à natureza criativa. Estado de
harmonização, contemplação e sublimação que nela habitam. É por meio deste “fazer bem”
que a arte, por si só, tanto quanto outras distintas iniciativas para relaxamento ou prazer,
muitas vezes é considerada terapêutica. Pois que, mais além dessas duas sensações, os
processos artísticos, e seus resultados ou fruições, podem mudar ou dar sentidos importantes
para a vida das pessoas.
Para o que interessa a escrita desta pesquisa, envolver-se terapeuticamente pela arte
significa ter vivências e experiências intransferíveis na construção de algo fundamental nesse
processo: a imersão nos sentidos e nas percepções reveladas, e decorrentes mudanças de
significados de vida e de ação na vida dos sujeitos que a experimentam na Arteterapia.

1.1 ARTE E FUNÇÃO TERAPÊUTICA: ARTETERAPIA COMO TECNOLOGIA NÃO

MEDICAMENTOSA
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A função terapêutica da Arte desenha, na história da humanidade, ensaios desde as
representações artísticas lá do tempo das cavernas. Nesse compasso a Arteterapia começa a
delinear a sua trajetória na história por meio de Margareth Naumburg, 3 seguida por Edith
Kramer4, que inaugura a arte como terapia, para Janie Rhyne5, com a arte como e em terapia.
A arte também se fez presente nos interesses de Freud, quando no início do sec. XX debruçou
um olhar analítico às obras de arte, sob a luz da teoria psicanalítica. Contudo, é através de
Carl Gustav Jung – década de 20 – que a arte ganha contornos mais expressivos na psicologia.
Jung integrou a arte como parte do seu protocolo de tratamento e observou que
durante o processo de mediação da arte - em terapia - surgiam conteúdos inconscientes. Desse
modo, a finalidade desse “método de expressão” está em tornar os conteúdos inconscientes,
acessíveis aproximando-os de uma melhor compreensão. Na sequência, as clínicas, os
hospitais e as instituições de reabilitação incluem aos seus programas de saúde a arte aos
trabalhos das psicoterapias e, diante dos resultados, reconhecem os processos criativos nos
tratamentos de saúde e bem-estar.
No Brasil, a terapia pela arte ganhou força com a Médica Psiquiátrica Nise da Silveira,
pelo trabalho expressivo implantado no Centro Psiquiátrico Pedro II (Rio de Janeiro): a
“Sessão Terapêutica Ocupacional”. Os ateliês de pintura e modelagem despertavam a
linguagem da expressão simbólica, tendo urdidura na Psicologia Junguiana e na criatividade
dos sujeitos envolvidos, para representação das visões sobre o entendimento de mundo e dos
conteúdos emocionais. A partir dos resultados obtidos, ela defende ser este um caminho
possível para reestruturação do estado interno, da mente dos pacientes psiquiátricos.
O resultado da arte como integrativa para auxiliar o trabalho de profissionais, a
exemplo de: médicos, enfermeiros, educadores, psicólogos e professores, fortaleceram a
Arteterapia como metodologia aplicada para acessar diferentes abordagens terapêuticas,
conforme seja a especificidade.
Fenomenologia e pela

Isto compreende desde a abordagem humanística pela

estalt, às teorias psicodin micas, fundamentadas nas teorias

psicanalíticas; a psicoeducacional, compreendendo a terapia cognitiva comportamental e
sistêmica ou integrativa, entre outras. SE ; ON A

ES, 2010).

3

Dec. 0 argareth Naumberg toma a atividade arteterapêutica como campo especifico, com bases teóricas,
usando a arte em terapia (psicoterapia e psiquiatria), dando atenção ao conteúdo simbólico dos trabalhos
produzidos.
4

5

De (1916 - 2014). Pintora realista social austríaco , um seguidora das teorias psicanalistas e um pioneira da Arteterapia.

Para Jane Rhyne, a arte como e em terapia apresenta seu valor terapêutico, no processo de criação dos
trabalhos e após sua elaboração.
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Assim consolida-se a prática arteterapêutica, a partir de intervenç es específicas, com o
objetivo de mediar processos que fortaleçam aspectos da organização e interpretação pessoal,
além de ser um caminho para aprendizagem socioemocional e de ações criativas a favor do
bem-estar biopsicossocial. Desse modo, o início da discussão que compõe o presente relatório
de pesquisa se faz dialogando sobre as partes que tecem essa interseção.

1.2 ARTETERAPIA: PROFISSIONAL PROFISSÃO

De acordo com a American Art Therapy Association (AATA, 2013), a Arteterapia
tornou-se uma profissão na década de 1940. A Associação descreve Arteterapeutas como
mestres e doutores de saúde mental, de nível doutoral, que concluíram com êxito cursos no
campo vinculado a programas credenciados. Após formação, esses novos profissionais, em
diversos países, entram em uma miríade de trabalho em espaços distintos: Hospitais, Clínicas,
Centros de Reabilitação, Instalações Psiquiátricas, Centros de Tratamento de Abuso de
Substâncias, Área Forense, Programas Públicos de Saúde, Sistemas Escolares, Consultório
Particular, Organizações e outros ambientes.
Os programas de formação Latu Sensu e Stricto Sensu, aprovados pelo MEC, devem
seguir os padrões de educação estabelecidos pela AATA, para obter e manter sua aprovação.
Os estudos para formação incluem questões multi e interdisciplinares a citar: história e teoria
da Arteterapia, experiência direta com processos em vários contextos de tratamento e grupos
etários, utilizando a Arteterapia para avaliações, questões éticas práticas, padrões e
diversidade cultural e social. Ademais, os programas devem fornecer também curso em
psicopatologia, crescimento e desenvolvimento humanos, teorias. A formação dura de 24 a 36
meses e tem componente de estágio obrigatório para a prática e tipos de intervenções.

1.3 ARTETERAPIA E TECNOLOGIAS DE INTELIGÊNCIA

Os homens criam as ferramentas e as ferramentas
recriam o homem. O ser humano é uma tecno-espécie.
Marshall MacLuhan

As tecnologias, assim como a arte, processos e recursos terapêuticos, dentre outros,
são tão antigas quanto o homem e, (arte, técnica, terapias expressivas, ritos e etc.) desde as
mensagens desenhadas e rabiscadas nos hieróglifos, (época das cavernas), constroem o
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processo evolutivo da humanidade. O fazer artístico é uma tecnologia em si. Apesar de
tendermos a pensar a tecnologia como algo maquínico e separado do corpo e da emoção,
todas as tecnologias mais importantes, desde sempre, são indissociáveis do próprio sujeito.

Tecnologia vem de téchne (arte, técnica) e logia (estudos). Forma o conjunto de
procedimentos, dada a relação entre as ciências e as artes. Lévy (2011) afirma ser a técnica a
principal agente de transformação social; e isto inclui desde as menos perceptíveis, às mais
invasivas alterações em nosso modus de conhecer e interagir com o mundo. Culturalmente, o
homem transita mediado por tecnologias que transformam a sua maneira de sentir, pensar e
agir.
Desde as eras: agrícola à industrial do conhecimento até a presente era das tecnologias
cognitivas, das bionanotecnologias, os estudos de novas técnicas sempre colaboraram para o
(re) encantamento do mundo. A evolução tecnológica não se restringe apenas ao uso de
determinados equipamentos e produtos: a máquina a vapor, a eletricidade, o telefone, o carro,
o avião, a televisão, o computador, as redes, os robôs, a educação virtual, nanotecnologias e
repercussões do próprio sujeito humano – e também tecnológico - no tempo e espaço – que,
em suas múltiplas faces, provocam profundas mudanças em todas as dimensões da nossa vida.
Tecnologias, enredam o mundo, e não nasceram do vácuo. Nascem do olhar curioso sobre o
cotidiano, sobre a intervenção da atitude filosófica no conhecimento empírico, da inteligência,
e da nossa ciência, que reverbera resultados em múltiplas formas de expressão.

Amplio esta compreensão a partir de Lévy (2011) quando descreve as Tecnologias
Intelectuais/ de Inteligência como sendo articulações do sistema cognitivo humano, trazendo
sua principal explicação na linguagem humana – uma construção criada pela inteligência
humana para permitir a comunicação social. São tecnologias compreendidas na oralidade,
cultura e escrita, estruturadas e transformadas nas suas interações. Residem nos novos
conceitos, teorias e descobertas geradas em estudos e pesquisas que de maneira cíclica levam
a florescer novas inquietações científicas, descobertas e, assim por diante.
Por trás dos meios de consumo e artefatos viabilizados na contemporaneidade, está o
vínculo entre conhecimento e as tecnologias, a intervenção do raciocínio, a gestão do
conhecimento; presente em toda dimensão humana. É neste ponto que incluo a Arteterapia e a
sua transdisciplinaridade; na qual, áreas do conhecimento se aproximam e intermediam (tal
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como grafos6), como por exemplo: a Psicologia, a Filosofia, a Medicina, a Pedagogia, a
Enfermagem, as Artes, entre outras, para dar suporte teórico-metodológico aos processos e
resultados terapêuticos.
O diálogo em Arteterapia é também tecnologia (oralidade); em sua arte do comunicare
– do tornar comum algo - através de diferentes e criativas linguagens, propostas pelo processo
arteterapêutico.

Dialoga,

ao

expressar

um

sentido

às

experiências,

tecidas

arteterapêuticamente, sobre o que está se passando nos processos internos e externos do ser
humano. Isto é rede viva de interação comunicativa, espaço de promoção da educação e da
saúde. Nesta relação de interseção entre Arteterapia, tecnologias e saúde, compartilho também
da compreensão de Merhy (2007) e suas três valises sobre tecnologias em saúde: 1. Duras, 2.
Leve-Duras, 3. Leve - para demonstrar o arsenal tecnológico do trabalho em saúde.
A primeira, Tecnologias Duras, explica-se pelos instrumentos usados em serviços de
saúde (máquinas, medicamentos, instrumentos). A Segunda relaciona-se no saber técnico
estruturado; são as Tecnologias Leve-Duras (conhecimento que assiste e interage com os
instrumentos/ferramentas). É na terceira valise que encontro mais uma vez a interseção da
Arteterapia. Nesta valise chamada por Merhy (2007) de Tecnologias Leves está a relação
entre os sujeitos na produção do cuidado (terapias integrativas) consecutivamente na sugestão
da prevenção.

1.4 ARTERAPIA: TECNOLOGIAS E SAÚDE

Saúde não é ausência de doença.
É bem-estar social, físico e mental.
(Organização Mundial de Saúde)

Quando nos referimos às tecnologias na área de saúde, observa-se uma redução
interpretativa sempre presente a: equipamentos e medicamentos médicos. Contudo, tecnologia
em saúde é compreendida como conjunto que acolhe: conhecimentos, o saber intervir e a
atitude necessária para fazer acontecer o trabalho em saúde, na relação com o outro.
Nos últimos anos, as descobertas tecnológicas reverenciaram significativos avanços na
área de saúde. As práticas de saúde, como toda atividade humana, não surgem do nada.
Nascem da justa relação entre homem, meio ambiente e das suas necessidades de
6

A teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto.
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sobrevivência. Estruturam-se nas tecnologias da Inteligência, orientadas pelos saberes
científicos, também constituídas a partir de sua finalidade social, que é historicamente
construída e, fundamentam tecnologias de produção, que geram artefatos.
A OMS contribui para o esclarecimento dessa reflexão sinalizando que tecnologia em
saúde é:
[...] a aplicação de conhecimentos e habilidades organizados na forma de
dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas
desenvolvidos para combater um problema de saúde e melhorar a qualidade
de vida. (OMS, 2015).

De forma simplificada, tecnologia em saúde é um conjunto de aparatos também
atitudinais, com o objetivo de promover a saúde, prevenir e tratar doenças e reabilitar pessoas
(OMS, 2015).
A relação das Tecnologias Intelectuais/Inteligência, apresentadas por Lévy (2011)
dialoga com Gonçalves (1994) e Merhy (2007) quando estes apresentam a compreensão
dessas

tecnologias

em

saúde

como

Tecnologias

Materiais,

referindo-se

aos

instrumentos/ferramentas de trabalho do profissional de saúde (médico, enfermeiro,
terapeutas, fisioterapeutas, nutricionistas...) e; Tecnologias Imateriais, referindo-se aos
saberes desses profissionais.
A percepção acerca da questão da saúde/doença vem permitindo novas formas de
cuidado em atenção a qualquer dimensão biopsicossocial da pessoa que implique práticas
humanizadas com resultados satisfatórios.
Assente a isso reafirmo a compreensão da Arteterapia como um processo terapêutico em
atenção à saúde socioemocional, referendando-a (como não medicamentosa) e que colabora
de maneira integrativa com as práticas de assistivas7 à saúde. Pode tanto assistir os
profissionais de saúde quanto estar a serviço da sua caixa de ferramentas, como tecnologia
imaterial/de inteligência. Pode auxiliar profissionais das áreas da saúde e da educação nas
tarefas de compreensão e elaboração de conteúdo socioemocionais que estão presentes nas
etapas da vida com suas respectivas singularidades. Assiste desde crianças com dificuldades
nos processos de aprendizagem até jovens, adultos e idosos em questões multifatoriais. Dessa
correlação vejo na tecnologia de inteligência da Arteterapia a sua transdisciplinaridade; ao
absorver e estruturar saberes das diversas áreas do conhecimento com meios criativos e

7

Tecnologias Assistivas - termo novo, utilizado para identificar o arsenal de Recursos e Serviços que contribuem para
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas m suas inumeras deficiência e consequentemente
promover inclusão
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significativos que colaboram de maneira fluida (exercícios e materiais artísticos) para o
sujeito perceber as suas possibilidades de expressão, de comunicação com o mundo e consigo.

1.5 ARTETERAPIA E RESILIÊNCIA

A arte é uma garantia de sanidade
(Louise Bourgeois)
Resiliência deriva do latim resiliens, resilire, resilio. Quer dizer, voltar ao estado
natural/anterior após sofrer alguma situação crítica, impacto, pressão, deformação, ruído... O
termo é familiarizado na área da física e emprestado para as áreas diversas como: Ciências
Sociais e Humanas, Saúde, Administração, Agropecuária, entre outros.
De acordo com a área em que se emprega o termo, há muitas definições sobre
"resiliência", entretanto, todos conduzem ao mesmo entendimento. Aqui, o propósito desta
pesquisa compreendê-la-á como a capacidade de nos sairmos bem – apesar dos desafios
estressantes da vida – e alcançar bons resultados. Corroborando e complementando com
Yunes & Szymanski, (2001) e Tavares, (2001) a resiliência refere-se aos processos que
explicam a “superação” de adversidades e crises em grupos, indivíduos, instituiç es, grupos
em situação de risco, pessoas com deficiências diversas, equipes esportivas e demais situações
em que se estabeleçam adversidades. São muitas as reflexões científicas (sobre o
desenvolvimento humano) que se debruçam, cada vez mais, sobre a importância de estudos
voltados para a promoção da saúde e qualidade dos indivíduos. Isto destaca a importância do
conhecimento sobre a resiliência, por ser um campo de conhecimento criado especificamente
para compreender e avançar na compreensão do potencial humano no manejo das
adversidades sujeitas no mundo contemporâneo. Entre os estudos iniciais do tema, destaco
pesquisadores como Melillo (2005), que buscou entender como crianças, adolescentes e
adultos superavam adversidades sem desenvolver agraves psicológicos e de adaptação social
no compasso em que, também, eram fortes e criavam estratégias para lidar com situações
difíceis, sem perder a disposição para aspirar por um futuro digno.
Dos estudos iniciais que se estendem de Seligman (1994) aos pesquisadores de hoje a
grande discussão que faz enlace com os dias atuais reside nos benefícios oriundos da
resiliência pela sua promoção à saúde.
A interseção referida neste relatório de pesquisa sugere o contexto operativo da
Arteterapia no campo da saúde socioemocional docente como “tecnologia”, meio de
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comunicação e elaboração criativa em direção ao bem-estar na psicodinâmica do trabalho. A
relação da Arteterapia nesse contexto está na sua contribuição, enquanto interface, propondo
ambiente com tecnologia de inteligência mediadora entre as situaç es adversas e a elaboração
de resiliência. Ressalto, portanto, que a arte é fator de resiliência, quando oportuniza ao
sujeito, ensaios criativos que o encaminham para si, ajudando-o, desse modo, nas relações
interpessoais e intrapessoais, a revelar-se.
A resiliência diz respeito à mudança no modo de dar sentido às adversidades,
considerando-as como oportunidade de proporcionar força, competência e entusiasmo ao ser
humano, além de incentivá-lo na inspiração de novas ideias e no encontro de soluções
criativas frente às existências contemporâneas de vida, que pode ser promovido por ações e
intervenções arteterapêuticas.
No processo arteterapêutico, o gatilho da criatividade desperta a expressividade e o
fortalecimento do potencial transformador da pessoa em relação a si e ao meio. Os objetos
criados em processos arteterapêuticos – atuam como tecnologia de comunicação –
oportunizam apontar novos sentidos para elaborar resiliência (aprender a superar adversidades
e cristalizações que dificultam o fluxo criativo e vital de quem está sendo cuidado).
A American ArtTherapy Association AATA (1993) assim descreve a Arteterapia:

A Arteterapia oportuniza exploração de problemas e de potencialidades pessoais por
meio da expressão verbal e não verbal e do desenvolvimento de recursos físicos,
cognitivos e emocionais, bem como a aprendizagem de habilidades, por meio de
experiências terapêuticas com linguagens artísticas variadas. O uso da arte como
terapia implica que o processo criativo pode ser um meio tanto de reconciliar
conflitos emocionais como de facilitar a autopercepção e o desenvolvimento
pessoal.

A temática Resiliência está relacionada ao “lidar” com: dilemas, desafios,
dificuldades, problemas. Soma-se à urdidura desta pesquisa, por ser o campo de estudo que
trata da habilidade no manejo de questões como o estresse, que aqui nos interessa.
Wolin y Wolin (2004) consideram não existir resiliência como algo singular, sendo a
resiliência, um plural; e, em suas pesquisas, atribuem os seguintes elementos como pilares da
atitude resiliente: Independência: capacidade para estabelecer limites entre si e o ambiente
adverso; inter-relacionamento: vínculos satisfatórios; Iniciativa: capacidade de fazer algo,
atitude; Humor: encontrar alegria e bem estar; Criatividade: mesmo na desordem ser capaz de
fazer algo diferente; Moral: comprometer-se com valores e; Intrapessoalidade; ser honesto
consigo mesmo, ter maestria pessoal, autoconhecimento.
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Assente ao que significa Arteterapia e resiliência, compreendo os exercícios da arte
em Arteterapia como um caminho para a reparação e a recuperação dos inevitáveis desafios
físicos, emocionais, interpessoais e espirituais da vida. Em outras palavras, a expressão
artística e o processo criativo são manifestações do impulso para a saúde, e o bem-estar é
um modo humano de autorrealização.

1.6 INTERSEÇÕES

A Arteterapia, numa perspectiva transdisciplinar, realiza ações de respeito ao cuidado
integral das pessoas na promoção, prevenção e reabilitação, no que tange aos seguintes
aspectos: elevação da autoestima, organização da autoimagem, autoconhecimento, controle da
impulsividade, liberação de energias biofísico-psíquicas que, quando instáveis, resultam em
desequilíbrios dos mais variados, superação de fobias, aprendizagem, desenvolvimento da
reflexão crítica e criativa sobre a vida, a morte e o sentido do viver.
A vivência arteterapêutica é saudável ao desencadear na pessoa fluxos criativos
reprimidos por experiências negativas, levando à superação da timidez, da baixa autoestima,
colaborando em diversas situações nos processos de educação e saúde, no sentido de ajudar na
superação de dores e de sofrimentos.
No instante em que a Arteterapia possibilita aos seus usuários a vivência de suas
dificuldades, conflitos, medos e angústias, de um modo menos sofrido, encaminhando-os a
ressignificação, surge o caminho relacional e propositivo da elaboração de resiliência. Essa
interseção ajuda a minimizar fatores negativos de ordem afetiva e emocional que
naturalmente surgem com a doença, tais como: angústia, estresse, medo, agressividade,
isolamento social, apatia, entre outros.
Importa saber que a especificidade deste processo está na utilização de Tecnologias de
Inteligência/Imateriais envolvendo instrumentos tais como técnicas expressivas, tais como
exercícios e mediadores da arte.
A “caixa de ferramentas” em atenção à saúde socioemocional traz uma diversidade de
técnicas/linguagens expressivas usadas no setting8 arteterapêutico: pintura, desenho,
expressão corporal, teatro, dança, colagem, musica, canto. As que têm como suporte o papel
(colagens, fotografias, pinturas e desenhos); As que não se restringem ao suporte bidirecional
8

Setting - constitui o espaço – também entendido como o objeto internalizado – associado à função psicoterapêutica.
Contempla a prática para a realização do trabalho. Um conceito psicológico que inclui visão do que acontece dentro deste
espaço, onde se desenhará o encontro de duas mentes: a do profissional e a de seu paciente, em busca de realização e
autoconhecimento.
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como: panos, vestimentas e objetos (tecelagem, bordado e costura); O manejo de fragmentos,
materiais descartáveis, recicláveis e que, quando reunidos, produzem formas e significados
(mosaico); As tridimensionais (modelagem); As atividades de construção (maquetes, criação
plástica de personagens; instalações, self-book, self-box). Há também outras linguagens
expressivas, verbal e não-verbal que compõem o processo arteterapêutico (escrita criativa,
mitos, contação de história, criação de máscaras, expressão corporal, dança, fotografia e
vídeo, dramatização, dentre outras).
No caminhar dessas reflexões sobre Tecnologias, Saúde e elaboração de Resiliência
importa compreender a Arteterapia em suas interseções como um recurso terapêutico, uma
tecnologia não medicamentosa, que medeia à recomposição dos universos de subjetivação e
(re) organização do cotidiano do sujeito em processo arteterapêutico. Em vista disso,
compreendo que, ao “fazer-arte” em processo arteterapêutico, são ativadas quest es
diretamente relacionadas ao desenvolvimento da resiliência, tais como as novas formas de
experimentação dos sujeitos no mundo e as descobertas de novas formas de se atuar diante
dos problemas. A caixa de ferramentas presente na Arteterapia oportuniza, pois, que os
indivíduos em enfrentamento de situações adversas comuniquem-se (com suas emoções e
com o mundo), repense seu dia-a-dia e recriem significados – saudáveis - para existir.
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CAPÍTULO II

ESTRESSE OCUPACIONAL E DOCÊNCIA: DECIFRO-TE OU DEVORO-ME?
O bem consiste em preservar a vida, em lhe dar suporte, em procurar
levá-la ao seu mais alto valor. O mal consiste em destruir a vida, em
feri-la ou destruí-la em plena florescência.
(Albert Schweitzer)

O Estresse está no meio de nós e, de santo e sagrado nada tem. Contudo, tornou-se
popular, por vezes autoexplicativo, dentro do senso comum; e transita nas múltiplas
dimensões do conhecimento: científico, filosófico, popular. As abordagens em ciências da
saúde ou em ciências humanas e sociais, bem como também o saber popular vulgar, ao lado
dos estudos e pesquisas, apontam que o estresse, sobretudo o ocupacional, afeta cada vez mais
os indivíduos, de maneira a comprometer não somente a qualidade de vida, mas também por
se apresentar como uma ameaça à saúde. Embora pareça exagero pensar que o estresse
poderia matar, de fato, estudos e pesquisas cientificas apontam que os fatores de risco
clássicos já não explicam todas as mortes. Uma das pesquisas mais completas sobre o tema,
realizada pela Mc. Master University com 24 mil voluntários em 52 países liderada no Canadá
apontou que o estresse se tornou tão perigoso para o coração quanto o sedentarismo e a
obesidade. A amostra identificou gravidades advindas das consequências do estresse – já
citando ataques cardíacos –considerando que a prevalência de estresse crônico é maior entre
as vítimas de infarto. O que há em comum nesse tema? Esses indivíduos convivem em
diversos contextos com fatores psicossociais estressantes (trabalho, família, trânsito, medo de
violência etc.) por longos períodos:

Está comprovado que é possível infartar e morrer só por stress, alerta o cardiologista
Protásio Lemos da Luz, diretor da Unidade Clínica de Aterosclerose do Instituto do
Coração (InCor). O problema é que poucos médicos percebem que as queixas do
paciente têm a ver com isso. Sintomas como taquicardia, músculos enrijecidos, boca
seca, mãos e pés frios são sinais de que é preciso pisar no freio.9

9

Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG71961-6014,00
INFARTO+POR+STRESS+DESARME+ESSA+BOMBA.html14/10/2005 - 13H28MIN EDIÇÃO N. 387>. Acesso em> 19
jun. 2018.
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Em alusão a este tema, consideramos neste trabalho de pesquisa o estresse ocupacional.
Um processo em que o indivíduo identifica tanto agentes como demandas estressoras no
ambiente de trabalho profissional que, ao exceder seus recursos usuais de enfrentamento,
provocam reações de estresse – eustresse ou distresse (MARTINS apud JEX, 2002;
PACHOAL; TAMAYO 2004). Tanto os estímulos de origem física (iluminação, poluição
sonora, bagunça, desajuste ergonômico...) quanto às questões psicossociais da sua interação
no ambiente de trabalho (conteúdos, trabalho insatisfatório, incompatibilidade de papéis,
processos gerenciais, protocolos organizacionais, relações interpessoais...) podem disparar o
estresse. Se há dificuldade em lidar com essa tensão, a mente, o corpo e as habilidades
socioemocionais avisam com sinais de alerta: falhas de memória, desinteresse por coisas que
antes davam prazer, apatia, sensação de desgaste físico e mental, questionamentos sobre a
própria competência, dentre outros. (LIPP, 2015).

Em tempos de frenéticas mudanças, em uma sociedade contemporânea, tecnológica e
globalizada, a sobrecarga de trabalho e o pouco tempo dado ao descanso implicam em
situações que podem comprometer a saúde socioemocional do trabalhador, reverberando em
problemas pessoais, interpessoais e de desempenho nas atividades profissionais. Aliado a isso,
indivíduos estão frequentemente expostos a inúmeras situações de adaptação, a demandas e a
pressões externas vindas da família, do meio social, do trabalho/escola ou meio ambiente;
cobranças,

autocríticas,

responsabilidades,

obrigações,

dificuldades

fisiológicas

e

psicológicas.

Bachion, Yoshida, Contaifer e Souza (2003) explicam que o estresse é reconhecido
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como epidemia mundial do século. Essa aponta
que cerca de 25% da população no planeta terão as sintomatologias do estresse, ainda que
uma vez na vida. Este, ora santo ora vilão, também nos impulsiona a reagir e interagir no
meio ambiente, a criar e inovar diante dos desafios postos e a promover mudanças. Como
observa Vasconcellos, não é de todo mal:
É muito comum encontrarmos a denominação “Eustress” para indicar aquelas
situações de stress que nos proporcionam uma sensação agradável, ainda que
decorrente de um estado de grande excitação: um beijo apaixonado, a vitória do time
preferido, uma promoção profissional, passar no vestibular [...]. (2002, p. 152).

Nesse sentido, sem desconsiderar os estragos que o estresse causa ao corpo, importa
sobretudo compreender que o eustresse pode ser estimulado a operacionalizar uma resposta
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psicológica positiva diante de um agente estressor, o que modifica toda a química de estados
psicofísicos corporais, podendo gerar saúde ou invés de malefício. Isso indica a presença de
estados psicológicos positivos e reflete na avaliação cognitiva de uma situação que passa a ser
vista como benéfica para o indivíduo – uma vez que haja tensão criativa – ou como
potencializadora do seu bem-estar. Conhecer os agentes estressores que passeiam entre o bem,
o eustresse, e o mal, o distresse, nas experiências dos indivíduos, melhor orienta o processo
de consciência quanto à existência deles no ambiente de trabalho e, por conseguinte,
oportuniza a elaboração de fatores de resiliência e de estratégias criativas para manutenção de
um ambiente de bem-estar e de saudáveis redes de apoio interpessoais. Frente a essas
consideraç es, também corroboramos as pesquisas de Dweck 2008) sobre “código atitude)
mental fixo” e “código atitude) mental construtivo” que ressalta:

Durante 20 anos, a minha investigação mostrou que o ponto de vista que adotamos
para nós próprios afeta profundamente a forma como conduzimos as nossas vidas.
Pode determinar se nos tornamos a pessoa que queremos e se concretizamos as
coisas a que damos valor. [...]. Acreditar que as nossas qualidades estão gravadas em
pedra — a atitude mental fixa — gera a urgência de estarmos sempre a pôr-nos à
prova [...]. ... código mental construtivo, baseia-se na convicção de que você é capaz
de cultivar suas qualidades básicas por meio de seus próprios esforços. Embora as
pessoas possam diferir umas das outras de muitíssimas maneiras- em seus talentos e
aptidões iniciais, interesses ou temperamentos-, cada um de nós é capaz de
modificar- se e desenvolver-se por meio de esforço e da experiência. (DWECK,
2008, p. 12-13).

Para compreensão quanto ao contexto de aplicação das Oficinas Arteterapêuticas
(SOMA) com abordagem formativa em atenção à saúde docente – orientada pela metodologia
do Modelo Polifórmico: Arteterapia Temática (CARVALHO, 2011) –, apresentam-se
discussões sobre o conceito de estresse, os indicadores (agentes estressores) para as suas
causas e consequências e as diferenças entre eustresse e distresse sem, no entanto, perder de
vista a intervenção das OAT no estresse ocupacional do trabalho docente.

2.1 DECIFRO-TE: DEFINIÇÕES, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

Decifro-te: o que é o Estresse? Estresse ou Stress? A etimologia da palavra stress é de
origem inglesa e significa "pressão". A raiz da palavra nasce do latim stringere, espremer. O
termo é emprestado da Engenharia que, explica-o como apertar, comprimir e desgastar
materiais quando estes são submetidos a uma pressão de natureza física:
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Robert Hook, ao final do século XVII, descreveu a lei que explicava como
uma mudança na forma de um corpo elástico era proporcional à força
deformante, porém, apenas cem anos após, Thomas Young formulou a lei
que definiu o conceito de stress. Este cientista inglês, em 1807, considerando
a tensão e a compressão introduziu pela primeira vez a noção de módulo de
elasticidade. Young descrevia experimentos sobre tensão e compressão de
barras, buscando a relação entre a força que era aplicada num corpo e a
deformação que esta força produzia. Esse cientista foi também o pioneiro na
análise dos estresses trazidos pelo impacto, tendo elaborado um método para
o cálculo dessas forças. (RIOS, 2006, p. 25).

Foi empregado popularmente no século XVII para referir-se à fadiga, ao cansaço,
aflição e adversidade. A partir dos séculos XVIII e XIX, com a chegada da Revolução
Industrial – marco das revoluções tecnológicas – aparece relacionado com o conceito de
força, pressão e tensão.

2.1.1

Decifro-te: Definições

Se a escrita acompanha o padrão inglês (stress) ou brasileiro (estresse), importa
compreender o que é o estresse. Hans Selye – médico endocrinologista – foi o pioneiro a
utilizar o termo no cenário cientifico e o define como:
O estado manifestado por uma síndrome específica que consiste em todas as
mudanças não específicas induzidas dentro de um sistema biológico. O
estresse patológico surge como uma consequência direta dos persistentes
esforços adaptativos da pessoa à sua situação existencial. (SELYE apud
HELMAN 2000, p. 261).

Quanto a isso, Helman ainda explica:

Em 1936 Hans Selye, médico e pesquisador austríaco que trabalhava em
Montreal, no Canadá, empregou pela primeira vez, como termo médico, a
palavra inglesa stress, para caracterizar qualquer agente ou estímulo, nocivo
ou benéfico, capaz de desencadear no organismo mecanismos
neuroendócrinos de adaptação. Em 1950 Selye publicou a obra que o
consagrou, na qual expôs de modo completo a síndrome geral de adaptação,
sob o título: Physiology and Pathology of Exposure to Stress, Montreal,
1950. (2000, p. 264).

Selye apud Helman (2000) e Lipp (2014) abordam no conceito de estresse as ações
mútuas de forças que ocorrem em qualquer dimensão do corpo, o conjunto de reações
desenvolvidas pelo organismo como resposta a qualquer demanda que exija esforço e
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adaptações às mudanças. Junto a isto ambos os autores o relacionam ao estado emocional
advindo da reação pessoal dos indivíduos diante de mudanças significativas em sua vida.
Na perspectiva psicológica, Folkman e Lazarus (1984, p. 19) explicam-no como: “relação
particular entre a pessoa e o ambiente que é apreciado por ela como excedente dos seus
recursos. O que coloca em perigo o seu bem-estar”.
Na cultura popular o estresse tornou-se umas das associações mais comuns para o
sofrimento individual. Selye apud Helman (2000) explica:

O estresse representa a resposta genérica do organismo frente às exigências do
ambiente. Trata-se de um mecanismo fisiológico inerente, que prepara o mecanismo
para ação e que é acionado quando exigido. (2000, p. 262).

Caracteriza-se como uma reação que envolve componentes físicos, psicológicos,
mentais e hormonais ocorrentes diante de qualquer desafio real ou imaginário, positivo ou
negativo, uma vez que exige grande adaptação e produz desgaste ao organismo (LIPP, 2007).
Uma condição de desequilíbrio do funcionamento, tanto mental quanto físico, pois, em
situações de tensão excessiva, todo o organismo é afetado. Para Seligmann-Silva (1994), o
processo ocorre quando o indivíduo se confronta com uma situação que, de um modo ou de
outro, o irrite, amedronte, excite, confunda-o ou até mesmo dispare uma imensa felicidade.
Um estado antecipado ou real de ameaça ao equilíbrio do organismo e, a reação do mesmo
para (re) estabelecer o equilíbrio através de um complexo de respostas fisiológicas e
comportamentais. (LIPP, 2015),
Todavia, é fundamental esclarecer que há uma distinção entre pressão e estresse, pois
comumente confundimos como situações sinônimas. Quanto a isso, Souza (2005) esclarece
que a pressão é uma mudança que ocorre fora do organismo, logo, o sujeito, quando
pressionado, tende a enfrentá-la. Uma vez que isto ocorre no intraorganismo, este
enfrentamento chama-se estresse, ou seja, estressado quer dizer estar sob o efeito da pressão.
Se o equilíbrio é (re) estabelecido em tempo – nas fases entre Alerta e Resistência (LIPP,
2004) –, não há danos tão expressivos, porém se a condição prolonga por tempo excessivo,
instalam-se desequilíbrio e desarmonia entre a mente e o corpo, nas relações sociais,
intrapessoais do indivíduo.
O termo “stress” entrou para a literatura científica como a Síndrome da Adaptação
Geral consistindo em três fases, conhecidas como Modelo Trifásico:
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O modelo desenvolvido do stress postulado por Selye, incluindo três fases, tem
oferecido, desde a sua formulação (Selye, 1956) embasamento para o estudo dos
efeitos da tensão excessiva no corpo e na mente e nenhuma pesquisa, que se tenha
conhecimento, havia sido realizada para sua avaliação. (LIPP, 2010, p. 19).

Explicam-se as fases do Modelo Trifásico:
- Alarme: fase boa do estresse onde o indivíduo produz adrenalina e fica cheio de
energia e vigor. Resposta inicial do organismo, quando ocorre uma mobilização total de
forças de defesa. As mudanças hormonais contribuem para que haja aumento da motivação,
entusiasmo e energia. Entretanto, se o estímulo estressor é potencializado, esta fase abre
espaço para a fase de resistência. Particularmente no ambiente laboral, apresenta grande
produtividade e criatividade. (LIPP, 2004).
- Resistência: o uso das forças de defesa. Ocorre excesso de energia para tentar
retomar o equilíbrio, ocasionando sensação de desgaste generalizado; tendo como umas das
principais consequências o lapso de memória. Caso o organismo resista a contento ao
estímulo do agente estressor ocorre adaptação completa e o processo se interrompe sem
sequelas. No trabalho a produtividade e criatividade voltam ao usual, mas às vezes não se
consegue ter novas ideias. (LIPP, 2004).
- Exaustão: quanto às atividades laborais, o indivíduo não consegue mais ter bom
desempenho, não trabalha normalmente, não produz, tem dificuldades de concentração e
tomadas de decisão, além de perder o interesse pelo que faz. O desgaste do organismo gera
envelhecimento prematuro, exaustão psicológica em forma de depressão e exaustão física em
forma de doenças (LIPP, 2004).
Em 2000, Lipp, (2004) a partir de resultados dos seus estudos e pesquisas, introduziu a
fase de Quase-exaustão e sobre isto diz que:

No decorrer da padronização do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de
Lipp (LIPP, 200), uma quarta fase foi identificada tanto clínica como
estatisticamente, a qual foi dado o nome de quase-exaustão por se encontrar entre a
fase de resistência e exaustão. (LIPP, 2010, p. 19).

E complementa sobre essa fase:
Fase de Quase-Exaustão: neste ponto do processo o stress evolui para a fase de
quase-exaustão quando as defesas do organismo começam a ceder e ele já não
consegue resistir às tensões e estabelecer a homeostase interior. Há momentos em
que ele consegue resistir e se sente razoavelmente bem e outros em que ele não
consegue mais. É comum nesta fase a pessoa sentir que oscila entre momentos de
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bem-estar e tranquilidade e momentos de desconforto, cansaço e ansiedade.
Algumas doenças começam a surgir demonstrando que a resistência não está tão
eficaz. (LIPP, 2010, p. 19).

Ainda sobre a Quase-exaustão, no que tange aos processos laborais, a criatividade e a
produtividade do indivíduo caem drasticamente. O indivíduo passa a dar conta apenas da
rotina, não cria e não elabora novas ideias. Caracteriza-se pelo enfraquecimento do indivíduo,
não mais conseguindo se adaptar ou resistir ao estressor. As doenças começam a surgir,
porém ainda sem as gravidades apresentadas na Exaustão (LIPP, 2004).
A partir de então chama de Modelo Quadrifásico do estresse, conforme Quadro 01, a
seguir:
Modelo Trifásico – Selye (1952)

Modelo Quadrifásico – Lipp (2000)

ESTAGIOS

FASE

Alarme

Alarme

Resistência

Resistência

Exaustão

Quase-exaustão
Exaustão

Quadro 01 – Comparação dos modelos teóricos do estresse.
Fonte: Lipp (2004, p. 19)

2.1.2

Decifro-te: Consequências

O desgaste vivenciado no processo de estresse preocupa a sociedade, dada a infinidade
de consequências trazidas à saúde biopsicossocial e à qualidade de vida, tanto na dimensão
pessoal como também nas implicações organizacionais. Quanto aos nossos professores, pode
causar: cansaço, desconfortos, diminuir o ritmo de produção e a capacidade de uma vida
equilibrada, agravos na saúde, desestabilização emocional, desordens interpessoais,
isolamento social, queda de produtividade, desmotivação, envelhecimento precoce,
infelicidade pessoal, desgaste social e mental e mais uma série de doenças (LIPP, 2004).
O estresse pode comprometer o bem-estar do indivíduo, uma vez que este é uma
relação particular entre o sujeito, o ambiente e as circunstâncias a que se encontra submetido,
se avaliada pela pessoa como uma ameaça ou algo que exige dela mais que suas próprias
habilidades ou recursos. Zular (2011) explica que algumas consequências pontadas pelo
estresse são: desconcentração, lapsos de memória, irritabilidade, dificuldade para tomar
decisões, frustração insegurança, hipertensão, taquicardia, transpiração excessiva, ansiedade,
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fadiga, apatia, agressividade, impaciência, intolerância, depressão, frustração, irritabilidade,
sensação de solidão, distúrbios alimentares, sexuais e emocionais, excesso de sono ou insônia,
etc.

2.2 DEVORO-ME? EUSTRESSE E DISTRESSE
O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta,
esfria, sossega e depois desinquieta. Aperta e daí afrouxa. O
que ela quer da gente é coragem.
(João Guimarães Rosa).

Para Selye (1956 apud ROSSI, 2015; LIPP, 2007), o estímulo estressor pode
desencadear diferentes respostas em diferentes organismos e, dependendo da forma com a
qual o indivíduo responde a este estímulo, pode se transformar em um estímulo positivo ou
negativo.
Quanto a isso, Selye apud Helman atenta que:
Nem todo tipo de estresse é prejudicial ao organismo, em nível moderado
“eustresse”) ele tem uma função protetora e de adaptação. Entretanto, em nível
mais elevado “distresse”), a reação ao estresse pode provocar mudanças patológicas
e até a morte. (2000, p. 262).

Quando o indivíduo reage bem, apresentando resposta positiva ao agente/evento
estressor, instala-se o eustresse. A exemplo, cito situações como: ao encontrar a pessoa amada
o coração dispara, a respiração fica ofegante; a explosão de alegria ao se comemorar o gol do
time favorito; o prazer da relação sexual; a notícia de passar em um concurso, entre outras. Se
a reação for negativa, desencadeia uma resposta adaptativa inadequada, podendo gerar:
insegurança, derrota, medo, angústia, falta de criatividade, doença e morte. Esse estresse
negativo é chamado de distresse (SELYE apud HELMAN, 2000).
A qualidade e/ou a quantidade de estresse que cada indivíduo experimenta pode ser
modulada por fatores como: padrão de personalidade, experiência no trabalho, nível de
habilidade e autoestima. De acordo com Rossi (1994), as respostas diante da situação
estressora apresentam-se como eustresse ou distresse, dependendo de como o indivíduo a
compreende, do tempo, da permanência e da intensidade em que se percebe dentro dela. Ou
seja, são essas respostas que determinam se é positivo ou negativo.
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O estresse causa respostas diferentes em cada indivíduo. O que para uma pessoa
pode ser um acontecimento devastador, como por exemplo, o divórcio, para outra
pessoa pode ser uma oportunidade de desenvolvimento. Nossa percepção da
realidade é o fator definitivo na determinação do estresse positivo ou negativo; em
síntese, a consequência que cada um de nós experimenta devido ao estresse depende
da cor das lentes que usamos para filtrar a realidade à nossa volta. (ROSSI, 1994, p.
27).

2.2.1 Distresse: Devoro-me!
O Distresse tem sua origem na palavra inglesa distresse, advinda de uma antiga
palavra francesa destresce que, por conseguinte, vem do latim distringere. O prefixo dis vem
do grego dys e em português significa: imperfeição, má estado, defeito.
O estresse negativo – Distresse – refere-se à ausência de recursos pessoais para o
enfrentamento ou ajustamento do sujeito diante de algum evento desestabilizador.
Nasce quando o organismo enfrenta dificuldades para adaptar-se a uma nova situação e a esta
responde de forma negativa ao estímulo provocado. Em condição de distresse o indivíduo
sente-se incapaz de pensar e de concentrar. Simmons (2000) e Rangé (2011) explicam esta
reação como uma resposta negativa a um agente estressor, que fica evidente por meio dos
estados psicológicos e fisiológicos negativos, alguns já citados anteriormente. Ocorre quando
o estresse é demasiado, as suas conseqüências se agravam tanto no âmbito físico quanto no
âmbito socioemocional. Lipp (2004) acrescenta que, fisicamente, pode causar: úlceras,
hipertensão arterial, diabete, alergias, obesidade, problemas dermatológicos, dentre outros.
Em nível socioemocional, denuncia suas consequências quando apresenta: o cansaço mental,
a apatia, a perda de memória imediata, a dificuldade de concentração, a apatia e indiferença
emocional, causando assim, crises de ansiedade, humor depressivo e autodúvidas (Rossi,
2007). Rios (1995) complementa ao explicar que no distresse predominam as emoções de
ansiedade destrutiva, do medo, da tristeza, da raiva, predomina o desprazer e a insegurança, as
ações musculares ficam desordenadas e desarmônicas, há a diminuição da capacidade de
concentração e funcionamento mental de maneira confusa.

2.2.2 Eustresse: Bem-estar criativo!
Na crise, há uma grande oportunidade de transformação.
(Susan Andrews)
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O prefixo eu vem do grego e significa: bem, bom, de boa constituição. Comumente
visto em palavras como: euforia, (sensação de perfeito bem-estar), eufemismo (suavizar a
expressão). O Eustresse – o estresse positivo – corresponde à fase de produtividade, em
condições equilibradas de sair da zona de conforto e ajustar-se de maneira criativa para as
adaptações. Construtivo e benéfico está associado a uma quantidade de estresse que sustenta o
indivíduo entretido pela vida, compreendendo problemas como desafios encorajadores e,
diante das exigências, o indivíduo vê-se mais autoconfiante e com maior probabilidade de
aprender a ultrapassar as dificuldades (SELYE, 1985 apud HELLMAN 2000). Lipp (2004) e
Rossi (2014) também corroboram e consideram que estados breves, suaves e controlados de
desafio à homeostasia podem ser vivenciados como agradáveis ou estimulantes, podendo
estimular o desenvolvimento e o crescimento intelectual e emocional.
O Eustresse pode ser chamado como fase de tensão criativa. Nesse sentido o eustresse
ocorre quando o indivíduo aprende o manejo do estresse e o gerencia de maneira a que o
organismo se apresente em equilíbrio. Nesta fase, o indivíduo não se acomoda, ou muito
menos, potencializa o problema. Encara-o como um desafio significativo e busca alternativas,
ideias e diálogos para a tratativa da situação estressora.
O eustresse, em geral, impulsiona a pessoa a encontrar resolutivas uma vez que ocupe
o lugar de reação de prazer favorável ao otimismo nas tratativas. No processo de eustresse,
predomina a emoção da alegria, há um aumento da capacidade de concentração, da agilidade
mental, as emoções musculares são bem coordenadas e harmoniosas, há sentimento de
vitalização, de prazer e de confiança.
O eustresse constitui uma fonte de impulso que faz com que um indivíduo tome
decisões e resolva problemas, ajudando-o a melhorar seu funcionamento e as suas aptidões.
Enfrentamentos positivos são resultantes da percepção que o indivíduo tem de si mesmo
em ser capaz de superar o agente ou evento estressor. Em algumas situações são
necessários e encarados como agradáveis uma vez que possibilitam o desenvolvimento da
maturidade emocional e intelectual e que encaminha o indivíduo para a ação tornando-o mais
produtivo.
O estresse no ambiente de trabalho torna-se cada vez mais evidente nos mais variados
contextos organizacionais. Dessa forma, Lipp (2000) e Rossi (2007) apontam que o conceito
de estresse no labore evoluiu em sua extensão e definição, compreendendo um fenômeno
muito mais complexo e, sinalizam que no ambiente organizacional, corporativo o estresse
ocupacional, o estresse se apresenta em suas duas formas: Distresse e Eustresse.
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2.3 ESTRESSE OCUPACIONAL NO TRABALHO DOCENTE
Exigências do mercado de trabalho, resultantes da vida moderna, ao longo dos últimos
anos, vêm impactando na energia física e mental dos trabalhadores. São mudanças profundas
e contínuas ocorridas na economia mundial, na política, nas relações sociais e na organização
produtiva que têm suscitado alterações no ambiente laboral influenciando, tanto o meio
ambiente como a qualidade de vida. Tempo em que, tudo urge com imediatismo e
competições que minam o indivíduo no fruir e fluir dos seus compromissos e dedicações.
Trabalho também deve ser fonte de realização e prazer, mas pode causar sofrimento e
enfermidades, Dejours e Abdoucheli afirmam:
O trabalho torna-se perigoso para o aparelho psíquico quando ele se opõe a sua livre
atividade. O bem-estar, em matéria de carga psíquica não advém da ausência de
funcionamento, mas, pelo contrário, de um livre funcionamento, articulado
dialeticamente com o conteúdo da tarefa expresso, por sua vez, na própria tarefa e
revigorado por ela. (1994, p. 129).

Chiavenato (1999) ressalta que há fatores específicos causadores de estresse no
ambiente de trabalho e elenca: a sobrecarga de trabalho, insatisfação pessoal, burocracia
exagerada, processos institucionais complexos e desorganizados, gestão autoritária, pressão e
cobranças, desconfiança, rotina, rigidez quanto ao horário de trabalho, a poluição sonora nos
ambientes, a falta de segurança, perspectiva quanto à admissão de planos de cargos e salários
dentre outros. Limongi- França (2007) corrobora e complementa que junto a esses há
também: a falta de adaptação e de estímulos (tédio, sensação de nulidade ou solidão), ruídos,
a falta das boas perspectivas, ou perspectivas pessimistas e mudanças devido a novas
tecnologias – em constante mudança obrigando o trabalhador a se adaptar ao novo.
Vasconcelos (2001) também identifica que face às condições específicas – potenciais para
provocar o estresse no trabalho – resultam: um estado emocional desagradável em resposta a:
tensão, exaustão, frustração e ansiedade em função de contexto adverso e dos aspectos
interpretados pelos indivíduos como ameaçadores no ambiente de trabalho. Todos essas
observações fazem parte da psicodinâmica docente.
Lipp, Malagris e Novais (2007) – em pesquisas no Brasil - sinalizam que os indivíduos
e o coletivo nas organizações apresentam-se cada vez mais estressados, pois a grande maioria
não possui conhecimento sobre como lidar com as suas fontes de tensão. Isso demonstra a
importância de resgatar programas em atenção à qualidade de vida no trabalho, garantindo ao
menos, espaço para despertar consciência sobre as sensações, as emoções e a gestão do
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tempo. Quanto maior a compreensão sobre os fatos e os sentimentos despertados (nas
situações estressoras), maior a chance de lidar não ser refém dele.
Ainda sobre estresse ocupacional é importante considerar que a pressa, decorrente do
trabalho tanto intenso, quanto complexo, devora o tempo de dedicação: ao investimento
pessoal, às relações afetivas e à reflexão. Isto acentua o estresse ocupacional, a ansiedade e
afeta a vida privada de qualquer profissional, inclusive professores. O conjunto crescente de
funções no trabalho docente afeta as condições cognitivas e socioemocionais para o
desempenho do seu trabalho como, por exemplo: dificuldade para concentração, impaciência
consigo e com o outro, comprometimento do tempo necessário ao exercício reflexivo da
profissão e, a dedicação à família e ao lazer. A essa questão, Dejours dedicou reflexão sobre o
trabalho e a saúde mental dos indivíduos:

A organização do trabalho exerce, sobre o homem, uma ação específica, cujo
impacto, é o aparelho psíquico. Em certas condições, emerge um sofrimento que
pode ser atribuído ao choque entre uma história individual, portadora de projetos, de
esperança e de desejos, e uma organização do trabalho que os ignora... O trabalho
repetitivo cria a insatisfação, cujas consequências não se limitam a um desgosto
particular. (1993, p. 87).

Na Bahia, duas importantes pesquisas revelam a ocorrência de doenças ocupacionais
em docentes. O Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador - CESAT - 2006 constatou que
66% dos professores de educação básica atendidos pelo Ambulatório do CESAT, entre 1991 e
2001, receberam diagnóstico de doença ocupacional. A outra pesquisa, realizada por Araújo e
Carvalho (2009), a partir de um estudo epidemiológico, demonstra as condições de labor
docente e a saúde na Bahia de 1996 a 2007. Os autores constataram prevalência de queixas de
saúde relacionadas a problemas de saúde mental, osteomusculares e vocais, ambos associados
aos agentes estressores do ambiente institucional. Sobre a saúde mental, os autores
observaram que o adoecimento psíquico é um problema relevante, expressado através de
sintomas como: nervosismo e cansaço mental característicos de quadros de estresse.
Os problemas que afligem a profissão docente não são algo novo, nem original.
Esteves (1999) explica que muitas queixas apresentadas pelos professores referem-se às
condições de trabalho, incluindo: as condições físicas e psicossociais. Ressalta ainda que os
docentes, ressentidos com a desvalorização do seu trabalho, adoecem, porém permanecem
trabalhando. Em 1981 a Organização Internacional do Trabalho (OIT), considerou o estresse
como uma das principais causas de abandono da profissão docente, interpretando a profissão
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com alto fator de risco físico e mental. A OIT definiu as condições de trabalho para os
professores ao reconhecer o lugar central que estes ocupam na sociedade uma vez que são os
responsáveis pelo preparo do cidadão para a vida. Quanto a isso, Lipp (2002) em seus estudos
e pesquisas discorre sobre o mal-estar e o estresse ocupacional, no campo da educação, como
um fenômeno que envolve aspectos exteriores ao sujeito, tais como: os sociológicos, as
condições e demandas diárias do fazer pedagógico; os fatores profissionais e, também, a
problemáticas pessoais do próprio indivíduo já que, ensinar não é uma atividade neutra.
Em âmbito nacional, um estudo realizado por Codo (1998) revelou sobre a saúde
mental dos professores. Em um universo de 30.000 professores investigados no Brasil, 26%
da amostra revelava exaustão emocional. Constatou que os mais importantes fatores para o
quadro encontrado foram: a baixa autoestima, a desvalorização profissional, e a ausência
de resultados no trabalho desenvolvido.
Já o Sindicato dos Professores no Estado da Bahia (SINPRO) cita que:

Em Salvador, na Bahia o CESAT, órgão da Secretaria de Saúde do Estado, em um
estudo da demanda do Ambulatório no período de 1991 a 1995, registrou o
atendimento de 76 docentes. Das pessoas atendidas 93,4% eram mulheres, com faixa
de idade predominante entre 40 e 49 anos. Após avaliação, 46 educadores (60,5%)
foram diagnosticados como portadores de doenças ocupacionais. As doenças
encontradas foram: calos nas cordas vocais, 41,3% dos casos, rinosinusite, 34,8%
dos casos, asma, 13,0%, Lesões por Esforços Repetitivos, 6,5%, dermatose, 2,2% e
varizes, 2,2%. (2010).

Em 2002, a UNESCO realizou pesquisa sobre o perfil do professor brasileiro e 54,8%
afirmaram ser um problema manter a disciplina em sala de aula; 51,9%. Os demais pontos
críticos estão relacionados com o volume de trabalho e a falta de tempo para preparar aulas,
corrigir avaliações e, as questões que envolvem relações humanas – que são a essência da
educação – demonstram ser obstáculos difíceis para os professores.
Em 2005 a Revista Educação e Pesquisa, através do Programa de Pós-graduação em
Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UFMG, cita estudos realizados em várias regiões
do Brasil - Belo Horizonte e Montes Claros (MG), Vitória da Conquista e Salvador (BA),
Santa Maria (RS) e Campinas (SP), entre outras - para aferir as condições de saúde do
professor, a incidência dos pedidos de licença médica e suas motivações. Os resultados
aferidos nas diversas cidades são convergentes e demonstram que os docentes estão mais
sujeitos que outros grupos a terem estresse ocupacional crônico (alusão as fases de Quaseexaustão e Exaustão) e transtornos psíquicos de intensidade variada. Ainda sobre estresse
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ocupacional docente, outra pesquisa, realizada por Vilas Boas e Morin (2016) em
universidades públicas de Minas Gerais e do Quebec, buscou compreender como o estresse, o
bem-estar psicológico e o comprometimento com o trabalho afetam a Qualidade de Vida no
Trabalho. A amostra constituiu-se por 274 professores de Minas Gerais e 252 do Quebec:

Considerando os resultados obtidos para esses dois grupos, podemos dizer que os
professores do Quebec percebem mais stress no trabalho (64,2585) e mais carga
física (37,1190) no trabalho que os professores de Minas Gerais. Entretanto os
professores de Minas Gerais tendem a perceber mais carga mental (51, 2127) e a
trabalhar mais horas por dia (9,39h) do que os professores do Quebec. (VILAS
BOAS e MORIN 2016, p.131).

As referidas pesquisas (citadas acima) apontam para o olhar cuidadoso quanto aos
riscos de distresse docente representado por sentimentos que, diante das circunstâncias, o
próprio processo histórico-educacional produziu.
São mudanças e inquietações que demandam que olhemo-las com ressignificação. Uma
vez sabendo-se diante e envolto a todos esses dilemas da psicodinâmica do trabalho docente e
ainda assim, mantendo-se na profissão (independente se por necessidade ou escolha), é
fundamental reorganizar-se em: nova postura, habilidades e atitudes, novas mediações
didáticas e formações para a adaptação e até mesmo ajustamentos pessoais e profissionais.
Quanto a esta expressão “ajustamentos pessoais” a autora Evangelia Demerouti10,
pesquisa e, nomeia-o como Job Crafting. Não se trata de uma técnica, um curso ou algo que
deva ser tecnicamente ou sistematicamente estruturado para ser ensinado. Evangelia7 explica
que é uma ação surgida do movimento criativo e espontâneo a partir do momento em que o
profissional observa que ele precisa fazer mudanças a favor do seu bem-estar:

Job Crafting significa os ajustes que os indivíduos fazem nas tarefas e condições de
seu trabalho para que o mesmo tenha mais sentido e tenha mais a ver com suas
preferências. De acordo com a visão europeia, pode significar a busca de recursos
(por exemplo, pedir que o chefe dê um feedback ou buscar cursos para desenvolver
novas competências), buscar demandas e desafios, como assumir uma tarefa depois
de ter concluído outra, assumir responsabilidades, organizar eventos. Também é
possível reduzir demandas, como a simplificação de tarefas. O job crafting é um
comportamento voluntário e individual e, portanto, não pode ser ensinado. No
entanto, as organizações e chefias podem criar um clima no local de trabalho que
faça com que os indivíduos sintam-se à vontade para usar o job crafting
apropriado.11
10

Professora de comportamento organizacional da Eindhoven University of Technology – Holanda
Entrevista a Empresas & Negócios. Disponível em: http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=200131- 22/06/2015>.
Acesso em: 11 out. 2017.
11
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Sobre essas explanações, percebo que, uma vez reconhecido o papel vital dos
profissionais docentes na criação e desenvolvimento do conhecimento e inovação, e mais
ainda na educação formal e não-formal, torna-se, então, fundamental que os espaços
educacionais conheçam as condições que trazem como consequência mal-estar e estresse
ocupacional instalados na psicodinâmica do trabalho; a fim de que protejam os seus docentes
dos altos níveis de distresse e promovam a gestão adequada do eustresse, para preservar o
bem-estar, a performance da instituição e a saúde intelectual de ambos, e promover satisfação
no trabalho dos seus colaboradores.
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CAPÍTULO III
PSICODINÂMICA DO TRABALHO DOCENTE

A Psicodinâmica do Trabalho - PDT foi desenvolvida como expansão dos estudos e
das pesquisas de Cristophe Dejours12 e equipe, sobre situações concretas de trabalho, que são
potencialmente geradoras de sofrimento psíquico. O termo faz referência aos movimentos
psicoafetivos que fluem entre e nas relações inter e intrasubjetivas. Nestes estudos constata
dois fatores importantes: Primeiro, que muitos trabalhadores, ainda que sobre pressão, não
adoeciam. E, segundo, que, ao contrário disso, esses indivíduos construíam estratégias de
defesa para lidar com o sofrimento e seguir no trabalho. Verificaram também que o trabalho é
“lugar” central para o desenvolvimento e construção da identidade. Em face destas
constatações, a psicodinâmica do trabalho deixa de focar no adoecimento do trabalhador e se
volta também para a normalidade, podendo então ampliar as pesquisas para a relação
sofrimento/prazer no trabalho.
Nesta perspectiva, sobre as relações de trabalho, a análise psicodinâmica tem uma
abordagem abrangente sobre os processos psicossociais que interferem nos indivíduos e nas
organizações, direcionada às causas e às consequências do sofrimento/prazer do trabalhador
em seu espaço laboral.
Dentre a infinidade de fatores que se interpelam e se imbricam na dinâmica do
trabalho, aqui focado na tarefa de ensinar, pesquisadores como: Tardif e Lessard (2002,
2005), Lipp (2004), Rossi (2007), Merlo e Mendes (2009), Macêdo (2010), Souza (2010)
entre outros, preocupam-se com o trabalho visto pela lente da psicodinâmica e buscam
interesse nos estudos de Dejours (1999) com olhar crítico sobre as relações entre capital,
trabalho, saúde e adoecimento no mundo do trabalho. Sobre o prazer, o “sabor” entrelaçado
ao trabalho, a autonomia, a identidade, ao sofrimento advindo da sobrecarga, ao
reconhecimento, a arte e entretenimento que podem habitar neste, e, sobretudo ao processo
criativo que pode ser estimulado ainda que em estado de pressão.

12

Christophe Dejours é doutor em Medicina, especialista em medicina do trabalho e em psiquiatria e psicanalista. É
considerado o pai da psicodinâmica do trabalho (abordagem científica, desenvolvida em França na década de 1980, que
pesquisa a vida psíquica no trabalho tendo como foco o sofrimento psíquico e as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos
trabalhadores para a superação e transformação do trabalho em fonte de prazer)
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3.1 A PSICODINÂMICA DO TRABALHO: CONCEITOS, REFERÊNCIAS E TRABALHO

A área da psicodinâmica do trabalho, de acordo com Dejours (1993) enunciado por
Merlo (2002), dedica-se ao campo do sofrimento, do prazer e do conteúdo, da significação e
das formas desse sofrimento no ambiente ocupacional. De acordo com os autores Merlo e
Mendes (2009) o percurso da produção brasileira em psicodinâmica do trabalho teve início na
década 80 quando passou a acompanhar o desenvolvimento da teoria, preconizada por
Dejours (1992, 1993, 1997, 1999), estando envolvidas nessa rede de construção, todas as
tensões necessárias para o avanço científico de uma teoria e de sua aplicação:

A Psicodinâmica do Trabalho possibilita uma compreensão contemporânea sobre a
subjetividade no trabalho. Essa abordagem trouxe um novo olhar nas ciências do
trabalho, ao propor a criação de espaços de discussão onde os trabalhadores puderam
expressar sua voz, seus sentimentos e as contradições do contexto do trabalho que
respondem pela maioria das causas geradoras de prazer e de sortimento (DEJOURS,
1992 apud MERLO; MENDES, 2009, p. 67).

Para Dejours (1992), os estudos sobre esta história – a psicodinâmica do trabalho –
iniciam-se na década de 70 no século XX, na França. Dejours (1992, 1993, 1997, 1999 apud
LANCMAN; UCHIDA, 2003) torna-se um pioneiro desta ciência sobre a análise e
investigações que versavam sobre o sofrimento gerado na relação homem-trabalho resultante
do confronto dos homens com a organização do trabalho e, as estratégias de enfrentamento
utilizadas pelos trabalhadores para a superação e transformação do trabalho em fonte de
prazer. De acordo com Merlo e Mendes (2004) e Pires (2011) sobre os estudos da
psicodinâmica do trabalho há três premissas: 1. A busca do indivíduo pela autorrealização; 2.
A da existência de um hiato entre o que é prescrito e o trabalho real- a uma expectativa por
resultados e um trabalho possível de ser realizado e; 3. O desejo de reconhecimento do outro
sobre o trabalho gerado por si, a busca pelo julgamento de validação.
A comunicação, como linguagem, é fundamental no processo de PDT bem como o
espaço para que o uso da palavra flua de contornos éticos e saudáveis no processo de
comunicar. Desta forma, o trabalho passa a ser visto como uma atividade social, em que de
fato, existe o desejo do outro. Nesse sentido corroboramos também as ideias de Habermas
(1991 apud BUENO; MACEDO, 2012) sobre a teoria comunicacional e a análise do trabalho
na construção da identidade do trabalhador, ao estudo da dinâmica do reconhecimento e de
seu papel sobre a vivência de prazer e de sofrimento no trabalho das novas estruturas da
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organização do trabalho. O trabalho não é constituído somente da atividade, mas de várias
outras dimensões como a cultural e a social: trabalhar é viver junto.
As referências para a PDT são os conceitos ergonômicos de trabalho prescrito e
trabalho real (figura 2), priorizando aspectos relacionados à organização do trabalho (como
ritmo, jornada, hierarquia, responsabilidade, controle, cotidiano...).

Figura 2: Modelo da Psicodinâmica adaptado por Mendes, 2012.
Fonte: (MENDES, 2012).

O termo ergonomia é derivado das palavras gregas ergon (trabalho) e nomos (regras).
Oliveira e Vasconcelos (1992) explicam que na Grécia antiga o trabalho tinha um duplo
sentido: ponos que designava o trabalho escravo de sofrimento e sem nenhuma criatividade e,
ergon que designava o trabalho como a arte de criação, satisfação e motivação. Tal é o
objetivo da ergonomia, transformar o trabalho ponos em trabalho ergon. Dejours (1993)
explica que a ergonomia compreende a psicologia e a fisiologia do trabalho. O objetivo
prático da ergonomia é a adaptação do posto de trabalho, dos instrumentos, dos horários, das
máquinas, do meio ambiente às exigências do homem. O seu objetivo é produzir
conhecimentos específicos sobre a atividade do trabalho humano.

A ergonomia tem por finalidade transformar e/ou conceber o trabalho de maneira que
mantenha a integridade da saúde dos trabalhadores e atingir objetivos econômicos. A
ergonomia tem sua base centrada no ser humano e essa antropocentricidade pode resgatar o
respeito ao ser humano no trabalho, de forma a se alcançar não apenas o aumento da
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produtividade, mas, sobretudo um melhor bem-estar na ambiência e nas relações sociais do
trabalho:
A Ergonomia objetiva modificar os sistemas de trabalho para adequar a atividade
nele existentes às características, habilidades e limitações das pessoas com vistas ao
seu desempenho eficiente, confortável e seguro (ABERGO, 2000)

O trabalho é:
Ato ou efeito de trabalhar. Exercício mental ou intelectual para fazer ou conseguir
alguma coisa; ocupação em alguma obra. Esforço, labutação, lida, luta. Aplicação da
atividade humana a qualquer exercício de caráter físico ou intelectual 13.

A etimologia da palavra trabalho está ligada, em sua origem, a uma forma antiga de
tortura. O termo vem de tripalium (ou trepalium), do latim Tardio, um instrumento romano de
tortura, uma espécie de tripé formado por três estacas cravadas no chão, onde eram
supliciados os escravos. Reúne o elemento “tri" três) e “palus" (pau) - literalmente, "três
paus". Daí derivou-se o verbo tripaliare (ou trepaliare), que significava, inicialmente, torturar
alguém no tripalium, o que fazia do "trabalhador" um carrasco.
Tal conceito, segundo Marx (1983) explora o trabalho como um: processo entre o
homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e
controla seu metabolismo com a natureza. Lima (2002), estudando as pesquisas sobre o
significado do trabalho, indica a existência de duas direções: a primeira retrata que o trabalho
para o homem moderno simboliza um contrato comercial, onde em troca de um resultado
econômico, o trabalhador vende sua força de trabalho, não importando a finalidade ou a quem
se destina. A segunda direção sinaliza que o trabalho representa a finalização do dever e a
busca da realização, tendo, desta forma, um significado intrínseco, deixando de ser um meio,
para ser um fim em si mesmo. A esse trabalho Dejours e Abdoucheli conceituam de
“sofrimento psíquico como) uma vivência subjetiva intermediária entre a doença mental
descondensada e o conforto (ou bem-estar) psíquico” (1994, p. 124), que suscita a utilização
de “estratégias defensivas, construídas, organizadas e gerenciadas coletivamente” 199 , p.
127). Segundo Lima:
O trabalho continua como uma categoria marginal na obra Dejouriana, subordinada
à subjetividade que continua sendo, por excelência, o objeto da psicodinâmica do
trabalho (2002, p. 127).

13

Discionário MICHAELIS, 1998, p. 1239.
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Se mocinho ou vilão, o trabalho ocupa aproximadamente a terça parte da nossa vida e,
portanto, assume uma posição importante para os indivíduos. Este é motivo principal pelo
qual estudiosos e pesquisadores se dedicam cada vez mais à análise desta categoria, enquanto
estruturadora das nossas relações sociais. É notório que as mudanças do trabalho, decorrentes
do processo de reestruturação na produção, economia e da globalização, assume impacto entre
os trabalhadores e nas dimensões organizacionais, seja na sua estrutura ou na dinâmica das
relações estabelecidas nos ambientes de trabalho. Com o avanço da tecnologia as múltiplas
faces que esta se ocupa – a exemplo das nano e biotecnologias – o avanço científico inaugura,
novas condições de labore, novos recursos materiais, tipos de emprego, inovações em
processos e gestão entre instituições e organizações dentre outras demandas que incorrem em
engenharia e difusão de conhecimento.
As inúmeras transformações na organização do trabalho também são acompanhadas
por impactos, nas condições da ambiência de labore, que em sua maioria não são tão
otimistas, ainda que para Dejours (1988, p. 52) o fato de que mesmo, “as más condições de
trabalho são, no conjunto, menos terríveis do que uma organização de trabalho rígida e
imutável”. Entendemos que mudanças não são negadas, porém, a forma com a qual são
conduzidas, merece ser visitada. Desse modo as estratégias de gerenciamento do trabalho que
estão emergindo atualmente caracterizam-se pela horizontalidade, flexibilidade, valorização
do conhecimento, exigências de um trabalhador polivalente, terceirização entre outros fatores.
LIMONGI (2002)Lipp (2007, 20010, 2011), Rossi (2007, 2015) ressaltam a necessidade de
adaptabilidade do trabalhador aos novos contextos, que são mais exigentes e mutantes. Essas
novas características dos ambientes de trabalho, particularmente a do setor de serviços,
caracterizam também, o segmento da educação.

A subjetividade da relação HOMEM X TRABALHO tem muitos efeitos concretos e
reais. O trabalhador não chega ao seu local como uma máquina nova. Ele possui uma história
pessoal que se caracteriza por certa qualidade de suas aspirações de seus desejos, de suas
motivações, de suas necessidades psicológicas, que integram sua história passada.
Assim como Dejours (1994), Lipp (2004) e Rossi (2007) explicam, via investigações,
que não é raro encontrar algumas pessoas que, por condição de sua psicodinâmica interna –
subjetiva – possuem propensão a trabalhar em excesso e a se divertir pouco; outras, pelo
contrário, passam os dias a divertirem-se; outras ainda não conseguem fazer nem uma coisa
nem outra. Zular (2001) contribui ao mencionar o trabalho como uma diversão que em
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proporções satisfatórias relaciona-se a uma psicodinâmica saudável e, assim como Dejours e
Abdoucheli (1994), Limongi- França (2009) salienta que trabalho, não deve ser uma ocupação
negativa da vida. Segundo Kyriacow e Sutcliffe (1981 apud CAMELO; ANGERAMI, 2004),
em ambientes de trabalho que trazem mais sofrimento do que prazer e identificação podem
incorrer em estresse ocupacional. Este se refere então a um estado emocional desagradável,
pela tensão, frustração, ansiedade, exaustão emocional em função de aspectos do trabalho
definidos pelos indivíduos como ameaçadores.
O estresse ocupacional pode agravar-se quando por parte do indivíduo há a percepção
das exaustivas responsabilidades e mínimas possibilidades de autonomia e controle. As
dificuldades em adaptar-se a essas situações levam ao estresse. Dessa forma, a adaptação de
um indivíduo a uma nova situação requer um investimento de recursos que vai depender do
seu tipo de comportamento, suas crenças e expectativas frente ao mundo (LIMONGIFRANÇA, 2009).
Frente às reflexões até aqui abordadas, as questões que envolvem a psicodinâmica do
trabalho tornam-se pontos fundamentais da OMS (1998), sobretudo por entender que a
separação entre mente e corpo é apenas uma questão semântica, didática e, que o conceito de
saúde vai muito além do que a mera ausência sintomática de doenças. Diante de tantas
considerações, faz-se inevitável a pergunta: Trabalho é prazer ou obrigação? Dejours (1992),
afirma que executar uma tarefa sem envolvimento afetivo e material exige esforço e força de
vontade que em outras circunstâncias é suportado pelo jogo do desejo e da motivação.
O mundo está avançando para um tempo movido por enormes doses de
transformações sociais, econômicas e políticas. Transformações que de uma forma ou de
outra, determinam o modo de viver do homem contemporâneo, provocando novas
necessidades a serem atendidas, tais como o reconhecimento e o prestígio social.
Quanto a isto a famosa pergunta “O que você vai ser quando crescer?” elucida o lugar
de importância que o trabalho tem para nós. Isso é fácil de perceber quando no dia a dia, as
pessoas quando acabam de nos conhecer, após saber nosso nome, perguntam: “ ocê é o
que?” Dificilmente respondemos características do nosso jeito de ser: alegre, tímido,
extrovertido, gentil. Tendemos à resposta que atende a nossa identidade profissional: Sou
Médico, Advogado, Engenheiro, Professor, o que para nossa curiosidade deveria ser
respondido se alguém nos perguntasse: O que você faz? ou Em que se formou?...
A profissão e o trabalho determinam grande parte do que nos tornamos ou nos
apresentamos socialmente.. Não seria arriscado afirmar que o trabalho satisfatório encaminhanos ao prazer, a alegria e a saúde – trata-se de um investimento afetivo. Quanto a isto Wallon
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(1994) afirma que as emoções têm papel imprescindível no desenvolvimento da pessoa na sua
organização social, pois é no meio dela que o ser humano, expressa e constrói as suas
vontades e os seus desejos, este hábito começa desde a infância.
Diferente de prazer, alegria e satisfação para aquilo que nos tomamos como trabalho,
Dejours (1994), Lipp (2004) e Rossi (2007) explicam que, quando o trabalho se configura
desprovido de significações, não é reconhecido ou é uma fonte de ameaças à integridade física
e/ou psíquica podendo incorrer em sofrimento para o trabalhador.
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CAPÍTULO IV

OFICINAS ARTETERAPÊUTICAS ASSOCIADAS À INTERFACE DE JOGOS
SENSORIAIS – SOMA – EM ATENÇÃO À SAÚDE DOCENTE

Começo este capítulo retomando que a profissão docente sofre dos fatores psicossociais
do eustresse e distresse que marcam presença no seio social e, de maneira legítima, circundam
as dimensões de prazer/sofrimento – PDT. Deste modo, sob a égide dos estudos teóricosconceituais - tecido até o momento nos capítulos anteriores para os temas que inspiram esta
pesquisa: Eustresse, PDT, Saúde, Arteterapia e Tecnologias – nascem reflexões para
organizar a metodologia das oficinas arteterapêuticas, com interface entre jogos sensoriais em
atenção à saúde do docente: A SOMA. Porém, antes de apresentar narrativa sobre: o local, o
público e as oficinas, importa registrar os primeiros passos desta pesquisa.
Inicialmente, as oficinas aconteceriam em parceria com o Programa de Extensão
Universitária UATI - Universidade Aberta à Terceira Idade da UNEB vinculada a PróReitoria de extensão (Proex) da UNEB - Universidade do Estado da Bahia. A UATI14 por ter
aderência à filosofia do programa, a parceria realizar-se-ia via um projeto autoral15
EnvelheSER Poético: Arteterapia em atenção à saúde e resiliência para vida na terceira
idade (escrito em paralelo ao projeto de Mestrado especificamente para esta relação de troca).
Em contrapartida, usaríamos as salas da unidade UATI- Salvador para realizar as oficinas
arteterapêuticas – SOMA. Em um turno ofereceríamos para o EnvelheSER e no contra turno
para o público docente da pesquisa. Para tanto seriam viabilizados recursos (físicos e
financeiros) que oportunamente contemplaria a melhora do espaço UATI em suas instalações
de infraestrutura e a aquisição de insumos para realização das oficinas citadas. Ao longo de
quatro meses, dialogamos e nos reunimos (Diretoria UATI, com professores parceiros, com
um captador de recursos, orientadora e orientanda), criamos (orientanda, orientadora, captador
de recurso e estagiário de designer) um Branding16 (marca, Pitch17 institucional, design de
ambiente, papelaria, conceito, jogos...), específico para este trabalho – EnvelheSER -

14

Universidade Aberta da Terceira Idade - http://www.uneb.br/uati
Projeto elaborado pela mestrando concomitante o processo de elaboração do projeto de pesquisa. O projeto foi
posteriormente arquivado e aguarda investimento de recursos para execução
16
Branding - uma maneira de pensar, uma filosofia de trabalho que utiliza conceitos de design, marketing, administração,
antropologia, psicologia, arquitetura e propaganda na de uma marca a um produto ou serviço.
17
Pitch - vídeo ferramenta usado para vender, captar recursos, divulgar e etc. o projeto para potenciais investidores. Deve
trazer informações que sejam capazes de chamar a atenção.
15

54

elaboramos (orientadora, orientanda e Diretoria UATI) um cronograma e iniciamos a
captação de recurso através de um profissional especializado.
Contudo, a parceria foi inviabilizada pela incompatibilidade de horários e não
ajustamento dos mesmos, entre as partes.
O incômodo e a dor da “pseudo” perda era legítima e assumi-los foi fundamental para
ouvir inquietaç es tais como: “E A ORA, O QUE EU FA O? ONDE? QUANDO?” Tudo
isto nos inclinou a um novo desafio: esvaziar-se do “não”, tomar folego e seguir riste, a
jornada que, de fato, reiniciava. Precisávamos de nova parceria, elaborar um novo
cronograma, pensar um novo design de ambiente, uma nova tabela de recursos. Irônico seria
não ser assim, afinal, é exatamente disto que a pesquisa trata. Diante das adversidades
transformarmos o que seria um problema em oportunidade. Sobre a nossa vulnerabilidade,
porém sobre os nossos potenciais de resiliência. Eustressar-se, ou seja, reconhecer na crise,
ação oportuna ao ato criativo e renovador. Assim, em meio às reuniões no grupo de pesquisa
– CARPA – durante o diálogo dos projetos de pesquisa das orientandas, a orientadora
sinaliza: “Por que não o Centro Juvenil de Ciência e Cultura – CJCC? A partir de então,
Elicarla Almeida (colega orientanda e até então -2016 - Diretora do CJCC) interessada no
tema: eustresse criativo na docência - formalizou o convite; certa de que é, também, papel do
gestor promover ações constitutivas de saúde e bem-estar em atenção à sua equipe de
trabalho. Diante disto, registro o quão desgastante e importante foi este movimento (mudança)
para o amadurecimento de ambos: pesquisa e pesquisadora. Entretanto. tomo como
contraponto o eutresse vivido oportuno da facilidade de acesso: ao espaço, o tempo para
estudar, aos recursos, ao investimento capital e ao diálogo com o CJCC; que garantiu novo
fôlego para a realização de todas as etapas previstas neste trabalho, bem como o desejo da
pesquisadora em contribuir com a Instituição no sentido de parceria para ações em atenção à
saúde socioemocional docente.

4.1 LOCAL DA PESQUISA APLICADA

O CJCC é uma iniciativa da Secretaria de Educação do Estado da Bahia para
promoção e ampliação da jornada escolar e da diversificação do currículo dos estudantes, do
9º ano do ensino fundamental ao 3º ano do médio. Ao todo somam-se em 05 unidades:
Salvador, Barreiras, Itabuna, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista. O objetivo é ampliar
o acesso de estudantes baianos às temáticas científicas e culturais para consolidar a
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capacidade cognitiva e interdisciplinar, reforçando a compreensão de fatos artísticos,
culturais, tecnológicos e, de avanços e conquistas científicas. O trabalho foi desenvolvido na
unidade de Salvador, situada no prédio do Colégio Central cujo quadro pedagógico compõe
de 03 Vice-Diretores, 16 Professores e 01 Coordenação (situada na Secretaria de Educação).

4.2 OS PRIMEIROS PASSOS: DIÁLOGOS COM A EQUIPE GESTORA

Para colher algumas informações e organizar o cronograma de ação, realizamos 03
encontros – em semanas alternadas - antes de iniciar as Oficinas. É importante dizer que a
espontaneidade e informalidade na condução da pesquisadora, para deixá-los à vontade nesses
encontros, foi fundamental. Fazia parte do processo, criar um clima harmonioso, “leve” e
colaborativo para ajudar, na construção de vínculos e conquistar a confiança uma vez que em
oficinas trabalharíamos temas de relações inter e intrapessoais. Desde o início também foi
esclarecido que nada seria obrigatório ou se calcaria sob pressão, porém, a partir do momento
que confirmassem a participação, esperaríamos deles respeito e compromisso com processo.
No primeiro momento reunimo-nos (diretoria e pesquisadora) para apresentação do
projeto, tendo o aceite imediato; e reconhecimento dos horários da instituição (aulas, reuniões
e demais conformidades do funcionamento geral) e instalações do ambiente para o
planejamento do cronograma e espaço (salas, recursos áudio e visuais, materiais de
ferramenta artística, entre outros).
No segundo momento, assente a compreensão dos dados acima, aproveitamos uma das
reuniões de planejamento do próprio CJCC, na qual esteve presente toda a equipe pedagógica
da Instituição: 16 Professores, 01 Coordenador e 03 Vice-Diretores. O objetivo foi:
- apresentar-lhes o projeto de pesquisa;
- socializar a proposta das Oficinas Formativas,
- disponibilizar uma lista para assinatura dos interessados e sugestão quais os dois melhores
dias e horários para realização das oficinas. (Esta lista foi essencial para uma pré-triagem dos
interessados em participar).
No terceiro momento elaboramos um cronograma (pesquisadora e equipe gestora),
com base nos dias sugeridos, para a realização das oficinas. Da primeira tentativa de
cronograma ao cronograma final, fizemos 05 alterações até que conseguíssemos ajustar as
melhores datas. Importante citar que durante esta construção, em alguns momentos, a equipe
gestora sinalizou que este processo de alteração de data foi estressante. A partir daí foi
fundamental a pergunta para reflexão: Se não há obrigatoriedade para realizar estas oficinas,
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por que continuamos no ajustamento deste calendário/cronograma? Parar, pensar e responder
sobre isto foi o diferencial para continuarmos o alinhamento de datas. A provocação ajudou a
resinificar o olhar. Começaram a perceber que, além das datas de feriados nacionais e outras
de eventos públicos (obrigatórios), havia datas que eram de autonomia deles e, portanto,
possíveis de decisão própria para realizar as mudanças. Assim, demos os primeiros passos
sobre como gerenciar situações – por vezes simples - em que há estresse. A partir daí
entenderam o valor de parar e pensar e da flexibilização para ajustamentos positivos e
satisfatórios. Uma atitude simples, mas diferencial para mudar o foco do problema.
Aproveitando a situação, também refletimos sobre a possibilidade de que, durante as oficinas
– já em andamento – acontecessem imprevistos que nos levassem a novas mudanças. Ao
cogitar sobre isto - durante o planejamento - perguntei a equipe gestora: Caso aconteçam
imprevistos que nos encaminhem a novas mudanças, o que fazer?
Chamo a atenção para o tom bem-humorado que um dos gestores respondeu:
Ah, nem se preocupe. A gente vai direto olhar as datas que eu posso mudar e
as que eu não posso mudar. O foco agora é na solução, no ajustamento. Pode
deixar comigo. Essa pegadinha de ficar no problema não, eu não quero mais
não. (Gestor I em reunião de Planejamento).

Cronograma 1- socializado
em reunião de apresentação
e Planejamento.
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CRONOGRAMA 2- Definido após
Cronograma 1. Fixado na sala dos
professores e socializado entre os
participantes

4.3 (RE) CONHECENDO O PÚBLICO: RELAÇÃO SUJEITOS E ESPAÇO

Feito isso, o público participante da pesquisa compôs-se de: 05 professores e 01
Gestor do CJCC- Central, em um total de 06 participantes. Já em sala, para realizar as
Oficinas, os professores receberam dois documentos:

I.

Receberam, leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido –
TCLE – com devido registro do Certificado de Apresentação para Apreciação
Ética – CAAE - autorizando a pesquisa norteada pelos aspectos exigidos na
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – Brasília – DF e, assegurandoos quanto ao seu anonimato (uso de pseudônimos) e a postura ética da
pesquisadora em exercício.

II.

Responderam a perguntas sobre informações gerais que me ajudariam a conhecer
sobre a dinâmica de trabalho dos do grupo participante. Despertaria para o diálogo

58

entre eles sobre dados como: carga horária de trabalho, formação, organização das
atividades. Como já mencionado em capítulo 03, na interface deste exercício
laboral está presente a psicodinâmica do trabalho, os agentes estressores
psicossociais muitas vezes relacionados à própria natureza das funções e
entrelaçados ao cenário organizacional.
Em linhas gerais, sobre o público da pesquisa (06 professores): São Professores entre
47 a 56 anos; Trabalham com educação há mais de 20 anos; Ensinam no 1º e 2º grau, Cursos
Preparatórios e no Ensino Superior; Formação entre Graduação, Especialização e Mestrado;
Trabalham os 02 turnos, sendo a maioria no noturno; Relatam satisfação sobre itens de
adequação às salas, ou seja, avaliam que têm boa ambiência física para ensinar; dispõem de
salas para trabalhos coletivos e de sala exclusiva para professores; Frequentemente são
supervisionados em suas atividades; Fazem trabalhos repetitivos; Sentem-se participativos nas
decisões da equipe gestora e por outro lado percebem que têm pouca autonomia; A maioria
acumula tarefas que não são de sua atribuição; Ambos tem suas aulas planejadas porém
queixam-se da organização e falta de tempo para isso; Com frequência percebem que estão
em ritmo intenso e acelerado. Sentem-se pressionados por superiores hierárquicos; acreditam
que estão sempre estressados e que isto atrapalha o dia a dia; sofrem com a instabilidade e
oscilação na frequência dos alunos, dentre outros aspectos que eles trazem ao longo das
oficinas. Contudo, importa destacar que todos assumem – mesmo com todas as dificuldades –
amar o exercício de educar/ensinar.
É importante mencionar que, por observação assistemática, em uma das reuniões que
antecederam as oficinas, a equipe de professores e gestores do CJCC- C, também mencionou
alguns fatores importantes sobre a sua psicodinâmica de trabalho: reuniões pedagógicas
sempre às quartas-feiras, eventos pedagógicos intra e extraclasse do calendário institucional;
além de jornada de trabalho, já dedicada ao Centro Cultural, também estudavam e
trabalhavam em outras instituições, tendo que fazer ajustamentos e organizações (ou como
dito por um dos professores, “fazer malabarismo”, pouco tempo para a família, cobrança
pessoal para se atualizar, excesso de reunião...
Tudo isto reforça situações em que residem as causas para os vários tipos de estresse
ocupacional do docente tal quais: o físico e o emocional.
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4.4 METODOLOGIA
A escolha da investigação teórico-conceitual – apresentada inicialmente – para
encaminhar a escrita deste trabalho proporcionou visão geral do assunto, sendo relevante para
subsidiar as temáticas trazidas sobre: o Estresse a Psicodinâmica do Trabalho e Saúde, ao
longo das oficinas desenvolvidas. A partir desse estudo foi possível elaborar todo material de
oficina: as imagens lúdicas para interface comunicacional na explicação dos temas; a
tecnologia de inteligência e a interface dos jogos sensoriais e, de fato, amadurecer o
planejamento para as mediações arteterapêuticas.

É relevante assinalar que enquanto

docente, pesquisadora e pessoa curiosa, trago 16 anos de elaboração e de aplicação de
oficinas. Da trajetória destas oficinas em Arteterapia, trago a experiência em abrir-se para ter
novas experiências, me permitindo: criar, desfazer, resinificar e amadurecer para compor
trabalhos com caminhos criativos em atenção à saúde, a formação socioprofissional e às
habilidades socioemocionais dos educadores. Deste percurso tomo essas vivências como
substrato, mas com as adaptações e melhoras obtidas a partir da reflexão teórico-metodológica
do mestrado.
Para a pesquisa aplicada, os métodos de intervenção utilizados foram: a aplicação de
Inventário (Breve ICES); O Modelo Polimórfico de Arte-Terapia preconizado pela SPAT
(Sociedade Portuguesa de Arteterapia); os Grupos Dialogais de Bohn (2005); os Jogos
(autorais, criados exclusivamente para interface das temáticas abordadas) e; as Práticas
Meditativas de Mindfulness.
Para a triagem, dos sujeitos participantes das oficinas, optamos então pelo Breve
Inventário de Causas e Estratégias para Lidar com o Stress - ICES18 .
O critério de escolha para este inventário deu-se pelos principais motivos:
I.

Pela oportunidade de conhecê-lo e estuda-lo durante participação em curso e
apresentação de trabalho no congresso sobre Saúde Mental em 2014 em Porto
Alegre

II.

Por ser um documento que oferece autonomia para “aplicar” e “corrigir”.

III.

Um documento que o próprio sujeito pode interpretar os seus dados e resultados
obtidos.

IV.

18

Pode ser aplicado por não psicólogos

Breve Inventário de Causas e Estratégias para Lidar com o Stress – ICES. Direitos autorais a Richard H.
Rahe traduzido e autorizado no Brasil na pessoa de Ana Maria Rossi.
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A partir dos seus resultados, o próprio professor poderia decidir por participar ou não
participar das oficinas. A partir do momento em que a participação se tornou uma escolha e
não uma imposição, não importa o quantitativo que participará das oficinas, mas, sobretudo a
qualidade dada ao processo e, isto pode ser garantido a partir do momento em que cada um,
de posse do seu resultado, decide participar.
Este era o melhor caminho para desde já exercitar habilidades socioemocionais tais
como: autonomia, protagonismo, resiliência e curiosidade.
A seguir apresento o Inventário:
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De certa forma – pode-se dizer que intuitivamente – conseguimos perceber quando
estamos envoltos ao eustresse e/ou ao distresse, porém os seus efeitos variam de indivíduo
para indivíduo, dependendo da forma como este enxerga o mundo. Segundo Esteve (1999),
Lipp (2000) e Rossi (2007) o estresse ocupacional na docência associa-se à multiplicidade de
fatores tanto contextuais como das atividades em sala de aula.
Quanto a isto através do Breve ICES os sujeitos desta pesquisa puderam exercitar a
autopercepção sobre o seu “estado” de estresse, uma vez que o inventário é autocorretivo.
O Breve ICES pôde contribuir bastante para que os sujeitos da pesquisa pudessem perceber as
dimensões em que é possível habitar o estresse.
Deste modo, o documento ajudou na leitura compreensiva do cotidiano docente,
quando, de certa forma, o distresse apresenta-se; ao levar uma vida demasiadamente
monótona, sem estímulos que motivem ações ou, até mesmo, uma vida com excesso de
pressão e, exigências desgastantes e repetitivas, com as quais o indivíduo sente dificuldade de
lidar por falta de recursos tanto pessoais como sociais.
A triagem foi aberta para toda equipe pedagógica do CJCC, tendo, entretanto, 08
presentes e concluintes do Breve ICES. Dentre os 08 candidatos que responderam, apenas 06
iniciaram e concluíram as oficinas. Os outros 02 participantes não puderam seguir para - no
momento não afastar-se das questões administrativas do CJCC.
Dentre o perfil dos 06 participantes, sinalizo alguns pontos em comum que se
apresentaram como características de destaque entre quem se identificou com a proposta das
oficinas. Os professores participantes se perceberam em movimento continuo de estresse
devido a fonte de tensão relacionada à ambiência do trabalho, repercutindo também em outros
domínios da vida.

Ainda no mesmo dia, logo após a aplicação, os 08 participantes

permaneceram na sala em movimento espontâneo de diálogo, socializando algumas causas
que acreditavam ser gatilho do seu estresse. As que se destacaram: Indisciplina e falta de
compromisso dos alunos; Cobranças burocráticas excessivas; Dificuldade para conciliar
tempo de trabalho, estudo e lazer; Cansaço mental e físico; Desmotivação para algumas novas
situações e, Baixa remuneração dentre outros, que se fizeram presentes ao longo das oficinas.
Realizamos (conforme cronograma): 15 encontros, sendo 02 preparativos para as
Oficinas, 10 oficinas com mediações arteterapêuticas associada aos jogos autorais, 02
intermitências (pausa para análise e planejamento) e 01 vernissage para celebração e entrega
dos certificados.
Os dias eram intercalados (duas vezes na semana sendo segunda- feira e quarta-feira) e
cada oficina durava entre 120 a 140 min. Todos os encontros contaram com registros de
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escrita, áudio, vídeo e fotos. Durante e após as oficinas iniciamos o tratamento dos dados,
relacionando-os com os seus elementos investigativos. Quanto à validade dos dados, a própria
discussão coletiva os legitima, pois o aval comunitário vindo dos sujeitos-pesquisados os
autoriza enquanto autenticidade científica para aquela realidade a ser conhecida e
transformada (MACEDO, 2004).
Utilizamos recursos audiovisuais, jogos, contação de estórias, pintura, música
desenho, expressão corporal, montagem de esculturas, dentre outros. Em todas as oficinas
utilizamos os Grupos Dialogais (BOHM, 1989) com discussões que permitiram aprofundar
nas experimentações, suscitar reflexões e a criação de atividades que abordaram: habilidades
socioemocionais e resiliência docente. Por entendermos que as informações destas oficinas
são confidenciais o nome dos participantes fica mantido em anonimato sendo assegurado o
sigilo e a sua privacidade. Todos os dados relativos ao estudo serão coletados e guardados em
local seguro. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será
assegurada uma vez que seu nome será substituído por pseudônimo ou nome fictício.

4.4.1 Cuidando do Ambiente Arteterapêutico para a SOMA

O trabalho arteterapêutico compartilha a vida em seus movimentos de fuga e
encontro, em sua fluidez, mudanças e flexibilidade. Em respeito a esta leitura o “setting” de
Arteterapia deve funcionar como um território sagrado da criação, um espaço acolhedor e
flexível no qual, em meio às asperezas do cotidiano, abrem-se frestas, trilhas de
autodescoberta e espaço de confiabilidade para expor e criar. É o lugar de gestar-se em
sonhos, projetos e encarar frustrações e ressignificá-las. Para garantir produtividade ele
abrange: espaço físico, disposição da sala, horário, dia, ampliação das possibilidades o
ambiente de cumplicidade, empenho, compreender conteúdos e ressignificação. É importante
também o cultivo de uma atmosfera descontraída que ofereça receptividade e segurança.
Como as oficinas aconteceriam na própria unidade de trabalho dos professores
participantes era fundamental compor um design de ambiente diferente do que eles estavam
acostumados no dia a dia. Um espaço com interface que pudesse “nutrir” estímulos –
sensoriais e, por conseguinte comportamentais - ao setting arteterapêutico.
O lugar de trabalho da Arteterapia precisa causar sensação de bem-estar e, sobre isto
Philippini corrobora dizendo ser: “um local de criação, de resgatar e expandir potencialidades
adormecidas, de desvelar sentimentos...” 199, p. 12).
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Para as oficinas, pensei em favorecer um ambiente consagrado à criatividade,
acolhedor das emoções, de incentivo ao clima favorável para descontração e liberdade de
expressão. Um espaço onde todos os recursos utilizados pudessem ficar visíveis e que as
atividades ocorressem harmoniosamente, estimulando a participação e assegurando os seus
propósitos.
A equipe gestora do CJCC disponibilizou a “Sala de

eitura”. Esta tinha excelente

acústica – garantindo o sigilo – e boa iluminação, espaço para colocar os recursos e para fazer
atividades de movimentos.
Nutrindo o espaço de mais estímulos em atenção a interface, usei plantas, cores,
aromas, temperatura adequada, música ambiente e etc. Tudo isto ajuda no revigoramento dos
indivíduos estressados por oferecer sensação de conforto, dinamismo e bem-estar.
A composição cromática também é fundamental, pois pode influenciar no humor, na
satisfação, na motivação do indivíduo, no seu desempenho e na elaboração das tarefas. Neste
aspecto Mahnke (1996) e Bins Ely 2003) explicam que não basta simplesmente “colorir” o
espaço, deve-se cuidar: da escolha das cores de maneira que dialoguem com a as
características do que será feito e vivenciado e, da adequação e usabilidade destas no
ambiente.
Optei pelas cores amarelo e lilás e, justificando a escolha é importante trazer as
contribuições pesquisadas em Heller:
A experiência mais elementar que temos do amarelo é o sol. Esta experiência é
compartilhada por todos como efeito simbólico: como cor do sol, o amarelo age de
modo alegre e revigorante. Os otimistas têm uma disposição ensolarada. O amarelo
irradia, ri é a principal cor da disposição amistosa. (2000, p. 87).
A denominação exotérica para cada parte do corpo é chamada de Chakra. São sete
os Chakras do nosso corpo e a cada um deles confere-se uma cor para suas
respectivas energias e vibrações. [...]. A cor do cérebro é violeta- lilás. No cérebro se
conectam os sentimentos e a inteligência. (2000, p. 202-203).

Partimos então para a arrumação dos recursos descritos abaixo como A e B:
A- Trazidos pela pesquisadora: 01 som, 08 almofadas, 01 aromatizador elétrico de
ambiente, materiais diversos (tinta, tesoura, revistas para corte e colagem, lápis de cor,
canetas coloridas, colas, argila, enfeites e indumentárias de teatro, papéis de texturas
diversas e coloridos) 07 bolas antiestresse, 01 quadro informativo do cronograma
fixado na parede, 01 placa para porta de entrada, escrito: “Favor não incomodar.
Estamos Eustressados.”; 01 cesto para colocar os sapatos na chegada, 01 placa para
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colocar acima do cesto de sapato dizendo: “Use os pés e deixe os sapatos” para
lembrar-se de tirar os sapatos ou usar meias.
B- Da própria instituição: 01 datashow, 01 notebook, 01 tapete, 04 mesas para trabalhos
coletivos, estante de livros, lápis preto, cola, revistas, livros e canetas e hidrocor.
A seguir alguns registros do ambiente:
Placa Lilás - Porta da sala:
“Favor não nterromper. Estamos
Eustressados.”.

Ambiente com almofadas, tapetes,
mantas, bolas ‘anti-stress’ e esteiras.

Placa Amarela - dentro da sala:
“Use os pés e deixe os sapatos”

Mesa coletiva com lápis colorido, papeis,
cola, tesoura, sucatas, um Bambu, som,
Cds, telas de pintura, pincéis, tintas e etc.

Já, no primeiro dia das oficina, notei o quão importante foi à composição do Design
deste ambiente, do cuidado deste como interface para nutrir tudo que faríamos. O objetivo de
que eles se sentissem abraçados, afagados, pouco a pouco, foi se confirmando a cada chegada
deles. Inauguraram o espaço com: olhares de surpresa, gestos de alívio, movimentos do corpo
que denunciavam cansaço e o ritmo da fala tentando desacelerar à medida que construíam
diálogo – em linguagem enfática - do tipo: Ufa! E aí? Pois é! Tudo indo! Ai, Ai! Ao passo em
que se conchegavam no tapete, entre as almofadas, surgiam mais diálogos em linguagem
enfática. Abaixo, segue um destes:

- É isso mesmo minha gente, são 16h e eu tô deitado aqui no trabalho
ouvindo Enya e descalço?
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- (risos) Nem me fale, eu tava pensando isso aqui agora. Deu até culpa, uma
sensação de desocupada.
- É verdade, a gente vive numa agonia tão grande...
- É é é é é! Um frenesi só...
-... Que quando a gente pára, acha estranho. Agora mesmo meu corpo tá
aqui tentando se achar. As que tá bom tá!
- Que cheiro bom é esse?
(Diálogo informal entre os docentes)

O cheiro mencionado é das essências usadas nas oficinas: Laranja Doce, Rosas Rosa e
Alecrim19. Ainda pensando na ambientação, a escolha pelo uso das essências deu-se para
aproveitar as potencialidades do canal olfativo de despertar sensações. Em Arteterapia temos
que aproveitar tudo que se refere à sensorialidade; visto que é através dessas relações mais
próximas com as sensações que conseguimos conexões com a percepção, interpretação para
estimular a criatividade e o bem-estar.
Dito isto é importante esclarecer que o olfato, dentre os nossos muitos canais
sensitivos, tem lá os seus mistérios e funções importantes que estão sendo esquecidas com a
sua marginalização e perda sensitiva. As pesquisas de Van Toller (1997) e Herz (2005)
confirmam a atenção dada à ambiência do projeto, quando explicam que tanto as mudanças no
olfato podem alterar a psique, quando mudanças psíquicas podem alterar o olfato.
Estes mesmos autores confirmam a import ncia da escolha desses aromas quando
reforçam que o olfato está sujeito ao aprendizado, já que interfere no estado psicofísico de
acolhimento e de percepção de mundo de maneira mais relaxada, tornando mais clara a
compreensão do uso das essências.
Antes de usar os aromas perguntei se alguém tinha intolerância a algum dos cheiros
(alecrim, rosas e laranja) e como ninguém apresentou rejeição, seguimos. Expliquei que as
essências faziam parte do ambiente e sobre a importância para compô-lo.
Ainda sobre os diálogos foi interessante como um simples detalhe – o das essências –
despertou em ambos a reflexão sobre como o mundo atual tão urbano, automatizado e
tumultuado tem nos deixado esquecer as funções importantes deste canal sensitivo e que

19

A Aromaterapia explica o uso das essências aromáticas como modelo integrativo para tratamentos fisiológicos
e psicossociais a partir de estudos que perpassam pelas premissas psiconeuroendocrinoimunológicas. Dentre as
muitas funções, também ajuda a manter a harmonia do ambiente. Quando a sua porta de entrada é o olfato e já se
referindo às essências usadas nas oficinas temos as seguintes propriedades terapêuticas: I. O Alecrim – ajuda na
concentração, ativa a memória, dispersa o cansaço da mente e tem efeito calmante. II. Laranja Doce- Tem
propriedades que estimulam o positivismo ajudam a lidar com emoções fortes e destrutivas, como a raiva e o
ódio e alivia o estresse. III Rosas Rosa - Antidepressivo: aumenta a autoestima, e autoconfiança, ajuda aliviar
ansiedade, também alivia a ansiedade.
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muitas vezes, nos rouba a atenção para sentir cheiros. Sobre esta marginalização do olfato
trago uma fala muito simbólica refletida por uma professora durante o Grupo Dialogal:
Sabe, eu tava aqui pensando, quando a gente sente um mau cheiro, a gente
imediatamente percebe, fala, se incomoda, sai de perto. Agora, quantas vezes
no dia a dia a gente percebe um cheiro agradável? Quase nunca. Ou será que
eu é que não tô com o olfato acostumado a perceber o cheiro agradável?
Agora eu fiquei invocada com isso (risos). Oi, isso é um alerta. Um sinal de
que é preu parar de ficar prestando atenção a cheiro podre e começar a
perceber outros aromas. Aglaia

Assim, vê-se que as essências cumpriram um papel importante no conjunto que
compôs a ambiência. Em todas as oficinas os docentes perceberam a variação do cheiro que
fui alternando entre Alecrim, Rosas Rosa e Laranja Doce. Houve um dos encontros – no
meio, acho que na 7ª oficina – em que eu comecei os trabalhos, propositalmente sem usar a
essência. Eu queria identificar se os docentes estavam despertos na sensibilidade para
conectar-se com própria atenção plena através dos aromas. Em menos de 30 minutos
começaram a perceber que faltava algo. Ao sentirem falta do cheiro percebe-se o sinal de que,
de alguma maneira o propósito do uso das essências estava funcionando para dinamizar o
exercício da atenção plena. Ainda sobre o que foi possível despertar através do estímulo ao
olfato, trago outro importante comentário que perdurou entre eles, durante todas as oficinas,
como uma reflexão. Falo do tema presenteísmo.20
Um dos docentes chegou a mencionar o quanto o cheiro o fazia ficar “ligado”,
“ancorado”. Ele lembrou que em muitas situaç es ele está presente e ao mesmo tempo não se
sente presente; e que sempre passa despercebido por coisas importantes por ter um olhar
apressado, por andar no “piloto automático”. Nesta sequência surgem outras reflex es e
questionamentos que se transformaram em mais uma coleção de partilhas sobre o que
acontece no dia a dia deles e o que essa correria entre um lugar e outro rouba a atenção deles.
Isto afirma mais uma vez o impacto positivo de todos os detalhes pensados para o design de
ambiente. São pequenos detalhes como estes que despertaram falas importantes; que pude
aproveitar, incentivando-os a tecer seus comentários, a expressarem as suas emoções e
associações reflexivas sobre a PDT.
A música faz parte da preparação e manutenção do ambiente arteterapêutico. Usamos,
portanto diversos estilos musicais -como fundo - em todos os encontros. Foram escolhidos
20

Objeto de discussões nos ambientes organizacionais e acadêmicos por impactar negativamente o desempenho
das organizações. Relaciona aspectos da saúde, da inadequação entre a capacidade do indivíduo ao trabalho, em
termos físicos e mentais, e a exigência da tarefa.
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ritmos musicais que proporcionassem sensação de relaxamento. Durante os encontros os
professores também estavam livres para colocar a música que desejassem ouvir enquanto
faziam as suas produções nas mediações arteterapêuticas.
Bruscia (2000) explica que o uso da música desperta a liberdade de expressão, a
espontaneidade dos sentidos, e habilidades perceptivas e cognitivas. A música facilita a
receptividade corporal, promove estimulação e relaxamento, experiências afetivas, facilita a
memória o resgate às fantasias e a imaginação.
O cuidado com o ambiente foi uma particularidade em atenção ao estímulo de
emoções acreditando que nossos sentidos são dispositivos para interação com o mundo
externo. Segundo Santaella (2005, p.70): os sentidos são sensores cujo desígnio é perceber,
de modo preciso, cada tipo distinto de informação.

Pensando nos múltiplos estímulos

oferecidos entre (musica, imagens, cheiro e cores) Santaella (1998, p.12-13),

contribui

explicando que:
o olho e o ouvido se constituem em aparelhos biológicos especializados e não são
apenas canais para a transmissão de informação, mas são órgãos codificadores e
decodificadores, “de modo que parte da tarefa que seria de responsabilidade do
cérebro já começaria a ser realizada dentro desses órgãos, para ser completada no
cérebro”. Já os outros órgãos, possuem conex es mais indiretas com o cérebro, pois
estariam ligados aos apetites físicos.

Finalizo este subtópico trazendo um autor fundamental a esta pesquisa sobre o quão
importante e necessário se faz ter um design de ambiente que favoreça a comunicação de
emoções. Norman (2008) defende o design emocional e se refere aos sentidos,
correlacionando-os às nossas emoções. Afirma que sabores e cheiros agradáveis nos fazem
salivar, inalar e ingerir, ou seja, geram emoções prazerosas. Ao contrário disto, coisas
desagradáveis fazem os músculos ficarem tensos como preparação para uma resposta. Um
gosto ruim faz a boca se franzir, a comida ser cuspida, e os músculos do estômago se
contraírem (NORMAN, 2008, p.33).

4.5 O DESIGN SOMA
A proposta organizativa da SOMA21 arruma-se em formato de uma mandala (vide
imagem abaixo) dispondo das seguintes estratégias de intervenção:

21

Proposta organizativa e design autorais, desenvolvidos entre rabiscos e modelagens durante o processo da pesquisa. O
Desenho final assim como demais outras imagens foi finalizado pelo estagiário de Design da pesquisa.
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Embora a mandala da SOMA apresente uma - suposta - ordem a sequencia das
estratégias, a SOMA não exige regra, como por exemplo, começar com Meditação e terminar
com Grupos Dialogais. Como precisávamos de certa organização mental, para manter o
compromisso com os objetivos específicos e com as narrativas de cada encontro, estabeleci,
claro, um planejamento prévio que cabia flexibilizar. Importa, sobretudo dizer que esta
flexibilidade deu-se por uma simples leitura do comportamento do grupo: muitas vezes o
“como” iria começar e terminar dependia do “como” o grupo estava no dia.
Em Arteterapia é pouco produtivo pretender que tudo esteja sempre - sistematicamente
– estruturado, ou seja, a flexibilidade é condição para gerenciar a dinâmica do processo.
Evitei, portanto, rigidez técnica ou teórica para não exercer inconscientemente, efeito inibidor
na mediação criativa e na própria liberdade expressiva dos sujeitos participantes.
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Deste modo a SOMA se coloca como um protocolo22 que, em respeito à subjetividade
do grupo e a todo processo criativo inerente a este, faz-se flexível. Ou seja, a SOMA carrega
em si uma lógica conceitual (fundamentação das atividades propostas), porém não obriga que
se realizem na ordem (a citar o sentido horário em que se apresenta na mandala). Mais uma
vez reitero que a SOMA é uma carta de tecnologias de mediação a serviço das oficinas.
A partir da leitura feita sobre o grupo, a única regra que precisei manter foi a de iniciar
sempre com a Meditação. O grupo sempre vinha para as oficinas depois de uma reunião de
coordenação, momento que eles reconheciam como: tenso, conturbado e cansativo. Era
importante desapegar-se do lado de fora, fazer um “freio”, pausar internamente, deixar a
“poeira baixar” fazer um epochê23 para entrar na sintonia das oficinas.
Sempre após a Meditação, ou seguíamos com os jogos autorais, depois Arteterapia e
os Grupos Dialogais ou, vice-versa. Também existiram momentos em que ficamos apenas
com Meditação e Grupos Dialogais, Meditação e Jogos ou Meditação e Arteterapia.
A escolha sobre o que fazer estava no termômetro de disposição que os professores
apresentavam no dia. Este termômetro era subjetivo e se apresentava de diversas formas: em
um olhar mais cansado, no jeito indisposto, um tanto quanto arrastado ou inquieto para andar,
no bocejo, na taquilalia (fala rápida), no solilóquio (quando falavam sozinhos), quando
sinalizavam o que gostariam de fazer, no entusiasmo por motivos pessoais...
Por cada uma destas intervenções explica-se:

4.5.1 Mediação Arteterapêutica - Arteterapia Temática
A escolha da mediação arteterapêutica para tratar dos respectivos temas (estresse e
resiliência) dá-se por compreendê-la a partir de modalidades expressivas da arte –
verbais e não verbais – a serviço da comunicação das emoções. A arte, seja em terapia ou
em educação, será caminho de comunicação entre o sujeito e os seus conteúdos internos
tendo, por princípio, que o processo criativo, envolvido na atividade artística, torna-se
terapêutico e benéfico para a qualidade de vida, dado o estado de bem – estar eu proporciona
no durante a execução de quem: pinta, canta, toca, dança, desenha, encena...

22

1. Formulário.2. .Ata de conferências 3.Registro em que o escrivão do juízo relata o que se passou na audiência.4. Regulam
ento que se observa em alguns .atos públicos."protocolo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 20082013, https://dicionario.priberam.org/protocolo [consultado em 20-04-2018].
23
“Epoché” deriva do grego antigo e significa “paragem”, “interrupção” ou “suspensão de juízo”. A epoché, conceito-chave
na fenomenologia contemporânea, deriva de formulação muito antiga, oriunda do ceticismo grego. Na definição de um dos
principais céticos, Sexto Empírico, trata-se do estado de repouso mental pelo qual nada afirmamos e nada negamos,
explorando o quanto não sabemos para melhor atingirmos a imperturbabilidade.
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Pensando em um caminho objetivo que melhor acolhesse a proposta das oficinas de
ser, tanto de formação dos professores como também em atenção a sua saúde socioemocional,
usei na SOMA a Arteterapia Temática, desenvolvida na filosofia do Modelo Polimórfico
conceitualizado por Ruy de Carvalho24 (2001). O Modelo Polimórfico compreende 04 modos
de intervenção: 1. Arteterapia Temática, 2. Arteterapia Vivencial, 3. Artepsicoterapia
Integrativa e 4. Artepsicoterapia Analítico-Expressiva. Explica Ruy de Carvalho (2012):

O Modelo Polimórfico de Arte-Terapia/Psicoterapia compreende diferentes modos
de intervenção com recurso à manifestação artística, com parâmetros processuais
próprios. A Arte Terapia caracteriza-se por intervenções planeadas e estruturadas
previamente à sua implementação. Compreende dois modos de abordagem:
– Arte-Terapia Vivencial- Focada na utilização espontânea dos recursos técnicos
artísticos.
- Arte-Terapia Temática- Caracterizada pela associação de temas aos recursos
técnicos artísticos, focando e objetivando o ato criativo.
- Arte-Psicoterapia, esta pauta-se pela utilização espontânea e não planeada dos
recursos técnicos artísticos e pela enfâse colocada na relação arte-psicoterapêutica.
Comtemplam-se aqui dois modos de intervenção: Arte-Psicoterapia IntensivaCompreende uma abordagem propícia a intervenções breves, onde a integração de
mediadores e a interação intensiva com o arte-psicoterapeuta propiciam a catarse
integradoras, afim da modulação psíquica.
– Arte-Psicoterapia Diagenésica- Corresponde a uma intervenção mais adequada a
intervenções de longa duração, onde o arte-psicoterapeuta incentiva à criação
artística espontânea, com intuito de significação e elaboração analítica,
propiciadoras da reestruturação da personalidade.
(http://arte-terapia.com/o-que-e-arte-terapia/)

A Arteterapia Temática trata de abordagem semi-diretiva ou diretiva, em que o
Arteterapêuta

estabelece

um

plano

de

trabalho

a

desenvolver

em:

Instituições

Organizacionais, Comunidades Terapêuticas, Centros de Reabilitação, Escolas, entre outros.
Nesta intervenção privilegia-se a Expressão Criativa facilitando-se a descoberta interior
através do imaginário e o desenvolvimento da criatividade. Nessa abordagem se orienta a
seleção de um tema ou de várias temáticas, distribuídas, uma a uma, para cada encontro e, as
mediações artísticas para tratá-los.
Esta intervenção arteterapêutica tem como propósito, além de aspetos referentes, o
trabalho emocional mediante o problema apresentado pela pessoa ou grupo. Aqui,
evidenciamos os resultados relativos à expressividade, a colaboração e o desenvolvimento
criativo dos professores.

24

Ruy de Carvalho – Médico e Presidente da Direção da SPAT. Fundador da SPAT. Arte-psicoterapeuta e didata com
contribuições relevantes no âmbito stricto sensu.
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4.5.2 Grupos Dialogais

Explica Bohm (2005), que a palavra diálogo vem do grego: diálogos, significando em
uma corrente ou fluxo de significados. Em sua etimologia se explica: dia: através de; logos: o
significado da palavra, entre nós e através de nós.
Por muitas vezes o diálogo é confundido com: debate, consenso, discussão ou
negociação. A dinâmica dos Grupos Dialogais de Bohm (2005) melhor explica a ação
benfazeja do diálogo quando se constitui como ferramenta de trabalhos para grupos uma vez
que se coloca a serviço do exercício de interculturalidade, do respeito às singularidades e do
resgate de uma sabedoria do viver humano. Para Bohm (2005) grupos que dialogam devem
ser – em potencial - um ambiente onde os sujeitos trazem suas histórias, seu tempo e seu
lugar, para construir saberes de forma compartilhada, livre de julgamentos e ou intenções de
doutrinar. Nesta intervenção não há quem ganha ou perde, todos mantêm seus pressupostos e
incentiva-se: o aprendizado dentro do diálogo de discordância e, respeito a todos os diferentes
pontos de vista.
Quando iniciamos as explicações de como funcionaria os Grupos Dialogais a primeira
pergunta jogada no grupo foi: Quando conversamos – dialogamos – e algo que discordamos é
dito, ouvimos ou de imediato discordamos? Dificilmente nós não interrompemos e de
imediato ensaiamos – ainda que mentalmente - uma argumentação – até que chegue a vez de
falar. Isto direciona a nossa atenção para a nossa própria voz interna, para o nosso
pensamento.
Interromper, ou pensar o que falar antes que o outro termine, é instintivo, natural.
Contudo, isto nos tira a atenção para o que o outro tem a dizer, para o exercício de conviver
com as demais opiniões ainda que sejam diferentes. O Diálogo não tem como ser descrito ou
explicado, porque somente pode ser aprendido na experiência. Só se aprende a dialogar
dialogando.
De acordo com Bohm (2005) os Grupos Dialogais buscam o aprendizado na forma
coletiva fazendo com que as pessoas sejam capazes de perceberem-se como participantes de
um conjunto de significados compartilhados. Este foi o principal motivo para escolha desta
mediação dentro da SOMA.
Para o ambiente que se propõe como incentivo à saúde socioemocional importa a
partilha, a troca e a confiabilidade em poder falar sem medo do julgamento e consciente de
que opiniões diferentes convivem entre si. Um ambiente mediado para expormos ideias,
“jeitos”, fragilidades, fortalezas, virtudes e limitaç es, o que queremos e o que não

72

concordamos. Nesses grupos não há a intenção de “racionalizar”, “cientifizar”, analisar,
atribuir nota ou julgamentos. Importa, sobretudo, que sobre a temática tratada todos se
permitam falar, ouvir, expressar-se, colocar para fora o que pensam. Para melhor
aproveitamento dos Grupos Dialogais alguns princípios devem ser preservados:

- Não tomar decisões ou tirar conclusões durante o diálogo para assegurar a liberdade;
- Não há obrigatoriedade da fala; mas há obrigatoriedade da escuta;
- Não se dá conselhos,
- Tudo que você queira dizer, deve ser dito, sem intepretações alheias, apenas diga
- Quando uma pessoa ouve algo com que não concorda, não deve atacar a ideia e ou a pessoa
e,
- Ouvir mais e falar menos.

4.5.3 Design de Jogos Sensoriais

Corroborando o processo, junto à SOMA a interface de jogos autorais, com proposta
de imersão sensorial, para compor um ambiente lúdico, favorável à sensação e percepção para
ampliação da criatividade e imaginação e, elaboração de resiliência através do treino de
competências socioemocionais.
A discussão de jogo trazida para a pesquisa, parte da interlocução com Huizinga
(1999), compreendendo-o (o jogo) como fenômeno cultural que vem modificando as relações
estabelecidas em suas mais variadas dimensões seja: de múltiplas linguagens, mercado,
produção da arte, aspectos cognitivos, socioemocionais e etc.
O jogo é cenário em potencial para ensinar e aprender – seja qual for o conteúdo - ao
passo em que, nele, é possível: experimentar, aprender, descobrir, inventar e conferir
competências. Dentro desta perspectiva penso os Jogos Sensoriais (que tem na abreviatura da
SOMA o “S” de Sensorial) - associados às oficinas arteterapêuticas - como espaço oportuno
para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais - tão necessárias à elaboração de
resiliência, no gerenciamento do estresse e também – no exercício das habilidades cognitivas
tais como: tomada de decisão, planejamento, análise, interpretação, lógica...
Tanto para o seu planejamento como para sua aplicabilidade foi pensado o contexto
social e os conteúdos presentes da psicodinâmica do trabalho docente. Dessa maneira,
considero o jogo importante, para incentivo à imaginação e desenvolvimento de: autoestima,
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autoconhecimento, valores e virtudes, inteligência cognitiva, para exercitar atenção
concentrada, tratativas criativas, foco e concentração.
Contudo, trago a palavra Sensorial, entendendo que os canais sensitivos são porta de
entrada para as percepções e conexões neurais engajadas no processo. Sensação é a ação de
estímulos externos sobre os nossos órgãos dos sentidos.

Sensação refere-se à experiência sensorial iniciada por um estímulo externo cuja
origem está nos mecanismos biológicos dos sentidos, tais como a audição ou a visão.
Diferentemente, a percepção relaciona-se à interpretação que o sistema cognitivo,
principalmente o cérebro, tem da sensação recebida ou que ele mesmo é capaz de produzir
(GAZZANIGA; IVRY; MANGUNL, 2006).
Através da sensação: vemos, tocamos, ouvimos e sentimos qualidades puras e diretas
das coisas como: sabores, cores, sons, temperaturas, odores, texturas. À percepção
acrescentam-se os estímulos dados pela sensação, elementos da memória, do afeto, do juízo,
portanto associamos às qualidades objetivas dos sentidos outros elementos subjetivos à cada
indivíduo. Deste modo sensação e percepção ligam os mundos: físico e psicológico.

Reiterando a questão do exercício de habilidades socioemocionais, Dueck (2008)
explica que para reconectar os sujeitos ao mundo onde vivem é preciso caminhar pelo
desenvolvimento
Criatividade,

de

competências

Curiosidade,

socioemocionais

Alteridade,

Maestria

–

Pessoal,

Determinação,

Consciência,

Colaboração,

Estabilidade

Emocional, Resiliência, Protagonismo - dentre outras, que podem ser trabalhadas no dia a dia
do espaço educativo. A partir deste olhar proponho, então, os jogos e as mediações lúdicas
para desenvolver conexões co-criativas, diálogos e experimentos de novas ideias para acordar
sensações, talentos internos e, leituras contextualizadas e intertextualizadas sobre as mais
diversas tratativas das situações cotidianas da PDT na docência.
Os jogos atendem estratégias de aprendizagem, são facilitadores da compreensão de
conteúdos. Kishimoto (2003, p.37) diz que:
a utilização do jogo potencializa a exploração e construção do conhecimento, por
contar com a motivação interna, típica do lúdico, mas o trabalho pedagógico requer
a oferta de estímulos externos e a influência de parceiros bem como a sistematização
de conceitos em outras situações que não jogos.

Os jogos sensoriais intencionavam ajudar os professores a (re) conhecer e se
comunicar com as suas próprias habilidades socioemocionais.
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Abaixo indico via Tabela de Cores Indicativas das Habilidades Socioemocionais25
que foram possíveis exercitar em cada um deles:

Tabela de Cores Indicativas das Habilidades Socioemocionais

Os jogos, como estratégias lúdicas, geram diversão e exercitam: trabalho em equipe, a
resiliência, a curiosidade, o protagonismo... Neste contexto, Luckesi (2004) afirma ser a
atividade lúdica aquela que propicia à pessoa que a vive uma sensação de liberdade, um
estado de plenitude e de entrega total para essa vivência. Nesta vertente “O lúdico é um estado
interno do sujeito e ludicidade é uma denominação geral para esse estado – ‘estado de
ludicidade’; essa é uma qualidade de quem está lúdico por dentro de si mesmo”

UCKES ,

2004).

4.5.4. Mindfulness e Práticas Meditativas

Para tirar os sujeitos do eu cotidiano, do eu automático, compus o trabalho com
práticas meditativas ou mindfulness, que ajudariam a mudar o estado psicofísico, a estrutura
que eles traziam.
As práticas meditativas têm sua origem nas filosofias espirituais do Oriente ganhando
força no percurso da história e do desenvolvimento da humanidade no Ocidente. Junto a
25

Tabela sugerida pela mestranda para orientar melhor a compreensão de quais habilidades socioemocionais podem ser
trabalhas em cada jogo autoral dos Jogos Sensoriais. Ao final do manual explicativo de cada jogo tem uma fileira de cores
identificando quais as habilidade exercitadas naquele jogo. Sobre estas, ficou dito por cada sujeito participante o que eles
perceberam que foi exercitado ali.
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crescente busca pela prática pessoal, também houve um maior interesse científico por ela
assim também como pelo Mindfulness. Quanto a este último, explica-se em sua tradução
literal por: “mente cheia do vazio”. O termo tem sido traduzido para o Português como
“presença plena” ou mais frequentemente como “atenção plena”. Contudo, o mindfulness não
tenta esvaziar a mente de pensamentos ou emoções. São técnicas simples e úteis em atenção à
redução do estresse para prestar atenção ao momento presente, sem ficar apegado ao passado
ou sem projetar o futuro.
Uma forma de estar presente em si e no momento. Um treino baseado na conexão
mente e corpo, para observar os padrões de pensamentos, de emoções e experiências.
Segundo Kabat-Zinn26 existem evidências científicas positivas sobre o uso de mindfulness e
estudos que evidenciam a diminuição de sintomas físicos e psicológicos, aumento da
habilidade de relaxar, redução dos níveis de dor e melhor habilidade em lidar com a dor, mais
energia e entusiasmo para a vida, aumento da autoestima e maior habilidade de lidar com
situações estressantes.
Também segundo explica Shapiro et al. (2005) na literatura científica dedicada a
pesquisas sobre o tema, a prática meditativa pode ser dividida em duas formas:
I)

Concentrativa - o treino da atenção sobre um único foco, como a respiração, a
contagem sincronizada à r3espiração, um mantra ou algum som, entre outros, ou
seja, quando houver distração, deve simplesmente retornar a atenção ao foco.

II)

II) Mindfulness - caracterizada pela experiência do momento presente, com uma
atitude de aceitação, em que nenhum tipo de elaboração ou julgamento é utilizado.
No compasso em que os estímulos internos ou externos atingem a consciência do
praticante, simplesmente observa-os e deixa-os sumir, sem qualquer reflexão.

26

Jon Kabat-Zinn – Médico, criador do Mindfulness. Fundador e Diretor da Stress Reduction Clinic /Universidade do
Massachusetts. Autor de obras sobre o tema a citar: Atenção Plena Para Iniciantes (2009) e Mindfulness Para Principiantes
(2013).
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CAPÍTULO V

REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA DAS OFICINAS ARTETERAPÊUTICAS EM
INTERFACE COM JOGOS SENSORIAIS - SOMA

Para atender ao objetivo geral da pesquisa, o que norteou e definiu o planejamento de
cada dia das oficinas – os subtemas, as ações específicas, os jogos, o que fazer e como fazer foram os objetivos específicos. Em todos os encontros realizamos mediações arteterapêuticas
associadas à interface dos jogos que proporcionassem ambiente inspirador para: o pensar
(reflexões, metacognição); o sentir (sensação, motivação); o agir (habilidades, recursos
pessoais e de grupo) e; o celebrar (comemoração dos trabalhos desenvolvidos, comunicação,
reconhecimento e partilha).
Cada uma das intervenções esteve a serviço do bem-estar, do incentivo ao eustresse,
da percepção de cada um quanto a PDT na docência e da importância de elaboração de
resiliência. Visto assim, as técnicas e as mediações inclinaram-se a colocar os sujeitos
participantes em vivências que estimulassem o ato criativo. A criatividade é um potencial
inerente ao homem, e a realização desse potencial é uma de suas necessidades.
Na experiência de produção estética – aqui experimentadas em Arteterapia - a
criatividade assume papel fundamental para a construção de significados frente às
experiências que compõem o universo do sujeito. Neste sentido importa dizer que foi
percebido ao longo das oficinas que os professores, ao se sentirem autores criativos no
diálogo das suas próprias experiências, pareciam sair de um suposto estado de aprisionamento
em direção a diálogos e metáforas sobre as suas vivências, criando imagens e formas que
facilitaram romper a passividade para ganhar potência transformadora de sentidos criativos.
Para Ostrower, (1993), é neste embalo que a criatividade torna-se a manifestação mais
básica de um sujeito ao realizar o seu “eu” no contexto que o insere e, complementa dizendo
que, este é o processo criativo, essencial à resolução de problemas. Sobre isto Wollyn e
Wollyn (2004) afirmam que entre os pilares da resiliência a criatividade é um dos mais
importantes, sendo fundamental para o exercício da tratativa de problemas, para buscar
caminhos de resolutivas. Assim, vale esclarecer, para considerar, que dentre as habilidades de
criação incluem-se quaisquer experiências que estimulem e enriquecem a vida, não estando,
portanto, ligada somente aos processos técnicos e artísticos, mas também a se permitir lançar
na experiência (em si).
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Criar é parte do processo arteterapêutico, envolve fatores como: o experimento
estimula os sentidos, ajuda a reparar sofrimentos, perdas e na descoberta de um novo
olhar/imagem de si mesmo.
Por estas compreensões, houve o cuidado de um planejamento para que neste
ambiente os professores pudessem, pela expansão criativa: Identificar os agentes estressores
que repercutem na saúde; Dialogar sobre a ação docente; Reconhecer os benefícios da
resiliência para exercício da docência; Compreender sobre o eustresse no contexto da
docência e; Celebrar, comemorar.
O relato das oficinas não será descrito pela ordem de cada dia apresentado no
cronograma das oficinas, ou seja: Oficina 01, Oficina 02... Oficina 10. Esta escrita organizarse-á pelas temáticas propostas em direção aos objetivos específicos. Por ser este TCC um
documento dissertativo proposto em relatório mostrar-se-á, como as oficinas foram
executadas e para tanto, apresento na didática desta escrita o seguinte roteiro vindo em cada
descrição temática:
● Objetivo – qual o objetivo trabalhado
● Duração – tempo destinado ao trabalho
● Mediação SOMA – quais as estratégias de intervennção que foram usadas a partir do
modelo aqui apresentado
● Mediação Arteterapêutica e suas Potencialidades Simbólicas - Os mediadores da arte,
em suas especificidades, têm potencial expressivo e possibilidades diferenciadas para espertar e
ativar a criatividade e expressão dos afetos.

● Descrição do jogo Sensorial- (quando houver) introdução sobre qual o que é o jogo
usado e como funciona
● Narrativa – aqui trago acontecimentos, narrados com ajuda: de fotos, dos diálogos
docentes, das articulações teóricas sobre os temas desta pesquisa, e de explicações sobre
as potencialidades simbólicas propostas nas mediações arteterapêuticas.

Ainda sobre a metodologia proposta, faço considerar que o papel da Pesquisadora na
trilha desta pesquisa, não se separa da profissional Arteterapêuta. Estive sempre atenta e
comprometida a construir, ampliar e preservar espaços de criação e liberdade de expressão. A
prática da Arteterapêuta/Pesquisadora buscou colaborar com atividades que propusessem à
subjetividade dos participantes, manifestarem-se através da criação: revitalizar memórias,

78

cultivar experimentações expressivas, produções simbólicas reveladoras do inconsciente e
inaugurar novas formas de ser e estar.
Quanto a isto Valladares corrobora ao afirmar que:
O Arteterapêuta deve ser coerente. Um facilitador de saúde, de cultura e de
criatividade, então tem de estar na ética e fortemente ligado ao direito de igualdade e
de liberdade de expressão. Agindo desse modo o Arteterapêuta não transforma a
pessoa, apenas facilita o processo. Profissionais Arteterapêutas não transformam
ninguém e não devem ensinar ninguém a viver conforme os seus parâmetros; agem
como facilitadores no processo. (2008, p. 25).

Arteterapêutas trabalham com a arte de cuidar e, portanto, demandam desenvolver seu
próprio processo expressivo e criativo. Pesquisar para experimentar diferentes materiais,
elementos, e formas variadas para condições fundamentais à sua jornada de cuidar. È
fundamental que se faça presente a essas experimentações o próprio processo terapêutico.

Neste sentido, faz-se relevante dizer que durante as oficinas em atenção ao meu
autocuidado, mantive o meu acompanhamento psicoterapêutico e; estive permanente no
engajamento autoreflexivo e de produção expressiva, frequentando a arte, vivendo com ela.
Dancei, toquei e cantei e meditei.

Também, a saber, durante os encontros fiz uso do jaleco, enquanto imagem, que
demarca a diferenciação de que naquele espaço não se constituíam oficinas para dinâmicas de
grupo ou qualquer outra informação que não a do espaço dedicado à saúde socioemocional.
“A imagem, como representação do real, eleva-se à categoria de signo” FRUT

ER,

1999, p. 196). Segundo Farina (1990) quando um signo se torna uma convenção, passa a ser
um símbolo caracterizado por ser mediador de participação humana, um símbolo social ou um
código cultural. Visto assim, organizações e pessoas usam símbolos presentes no imaginário
coletivo para transmitir a imagem do produto/serviço e identidade pessoal ou proﬁssional.
Neste caso, a imagem do jaleco cumpre comunicação não verbal, enquanto sistema visual não
verbal, sendo mensageiro associado à área de saúde.
Reforço

ao

acrescentar

que

estudos

baseados

na

linguagem

visual

da

indumentária/roupa enquanto cultura material indicam que, o branco é uma constante para a
área de saúde. Como explica Farina:
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Essa cor está associada à simplicidade, limpeza, paz, pureza, harmonia, estabilidade,
assim, traz um forte poder simbólico de higiene e saúde e que culturalmente é
esperado que seja usada pelos médicos, odontólogos, enfermeiros, por aqueles que
tratam a doença. (1990, p. 112).

Por assim entender, usei um jaleco com predominância de cor branca. Para assegurar o
tom de ludicidade e descontração, o jaleco tinha detalhes em tecido de cassa amarela e tecido
algodão na cor lilás. A escolha das cores foi pensada para dialogar com a interface das cores
propostas ao design do ambiente do espaço das oficinas e de todo material visual que também
foi usado com estas cores: amarelo, branco e lilás.
5.1 PRÉ-OFICINAS - “DE PROFESSOR PARA PROFESSOR”
Para inaugurar as oficinas, apresentar os professores aos temas e despertá-los para o
interesse dos mesmos, achei oportuno iniciar a pesquisa com uma Pré-Oficina:
Objetivo: Apresentar para conhecer os temas que abordaríamos ao longo dos encontros
e mediação proposta para as oficinas, a SOMA.
Duração de 3h.
Mediação SOMA – Optei por usar todas as mediações da SOMA para que desde já
entrassem em contato com todas as estratégias. Experimentaram neste dia: Mindfulness,
Grupo Dialogal, Mediação Arteterapêutica e Jogo Sensorial.
Descrição do jogo Sensorial – O jogo, intitulado DE PROFESSOR PARA
PROFESSOR, foi pensado para colocá-los de maneira espontânea, bem humorada e criativa
em contato com perguntas e desafios condizentes ao contexto da psicodinâmica do trabalho
docente e, às causas e consequências da mesma.
Acompanhe a seguir o manual e o explicativo do jogo DE PROFESSOR PARA
PROFESSOR:
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Narrativa

Começamos na quarta-feira dia 09 -11, conforme o horário previamente combinado e
agendado, às 16h. Faço esse detalhamento, para relatar algo que, inicialmente, nos inquietou,
nos estressou e foi passível de discussão quando avaliarmos o que poderia comprometer os
trabalhos. Houve dúvida sobre a adesão e motivação dos professores para estar presente neste
primeiro encontro considerando que os mesmos sairiam de uma reunião pedagógica (no
próprio local) que acontece toda quarta-feira das 13h às 16h, ou seja, no dia da oficina,
“colada” ao horário. Todos os 06 participantes) estavam presentes. sto demonstrou interesse,
envolvimento e compromisso ao trabalho proposto uma vez que democraticamente todas as
sugestões dos horários e dos dias no cronograma foram apresentadas e escolhidas por eles.
Por ser o primeiro dia, abrimos a tarde assinando o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido – TCLE, concordando, portanto com a exibição de imagens e vídeos a serviço dos
resultados desta pesquisa. Também era o momento de orientações quanto às questões já
fundamentadas anteriormente sobre o setting arteterapêutico e suas implicações tanto na
dimensão física- espaço – como na dimensão conceitual. Visto assim, este diálogo foi um
preâmbulo necessário para incluir esclarecimentos quanto: a importância da liberdade de
expressão não importando julgamentos de valor e sim o que cada um teria a trazer, algumas
apresentações informais sobre si, as perguntas e sugestões que tinham, regras sobre o sapato
(deixar na entrada), os horários, o uso dos materiais dentre outras questões informais que
foram surgindo.
Este processo inicial foi fundamental para o aquecimento de outras conversas como:
os episódios da semana, os desejos e interesses, os sonhos e sensações e, etc. Embora pareça
um momento simples e desavisado, é nesta informalidade que espontaneamente cada
participante apresenta um jeito muito subjetivo de se vincular com o trabalho e com o próprio
grupo. Isto é fundamental para o clima de confiabilidade e entrosamento e também para
aquecê-los em direção ao Grupo Dialogal. Ou seja, o jeito que de cada um se expressar ao se
vincular, vai inserindo: a forma autoral de se comunicar, as suas histórias de vida e o seu aqui
e agora no contexto arteterapêutico. Tardif e Lessard (2005) explicam que a docência não é
constituída apenas de símbolos (números, palavras, conceitos etc.), mas de relações humanas,
entre e com pessoas. Nesse sentido, compartilho da menção de Duarte Jr. (2011) sobre a
importância de que o ambiente de aprendizagem, quando aquecido por saudáveis relações
intra e interpessoais, estimula ações benfazejas para ambos: educador e aluno. Assim importa
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também, considerar um clima organizacional saudável em vista de que, dessa forma, isso se
reflita na sala de aula.
Em seguida, fizemos uma prática de Mindfulness. A técnica propunha um passeio
mental por situações de obviedade: se faz calor, sinta que há calor; se faz barulho, escute que
barulho é esse; se está com fome, perceba-se no desconforto da fome. Para este primeiro
encontro, trabalhamos a respiração focada:
Sentados, busquem relaxar. Sintam o corpo. Inspirem pelo nariz enchendo e peito e
expirem pela boca esvaziando o abdômen como se fosse encostá-lo, nas costas.
(Fala condutora da Arteterapeuta)

O objetivo era ancorá-los no momento presente e “esvaziar-se” do que haviam
trabalhado na reunião anterior. Momento para relaxar e descontrair. Assumir-se presente no
“agora”, desconectá-los dos fatores: tempo e pressa - muito presentes na PDT do docente –
para inicia-los em um ambiente onde pudessem exercitar o não julgamento sobre: vozes,
opiniões, ou qualquer outra coisa que tirasse eles do centramento da conexão em si mesmo.
Apenas observar-se, já ensaiando o clima de confiabilidade entre eles.

Momento de aplicação da técnica de Mindfulness

A atividade durou 04 minutos (com música de fundo Caribean Blue-Enya). Sob a
minha orientação, cada professor foi retomando. Alguns demonstraram estado de relaxamento
e entrega na medida em que iam se alongando, espreguiçando e bocejando. Cada um em seu
tempo, sem pressa e com pausas. Ainda em círculo, sem perguntar nada, de maneira
espontânea, alguns professores relataram as suas sensações:
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Não é fácil desapegar-se do que estava acontecendo lá fora. Comecei achando que
não iria suportar esse negócio de ficar parado sem fazer nada. Depois fui
concentrando na respiração e viajando no sobe e desce da minha barriga. A
sensação que tenho agora é que limpou a agonia que tava na minha cabeça. Que
louco isso. (Apollo)
Mais um pouco e eu dormia. É desafiador, sobretudo porque na maioria das vezes
professor, não pode se dar esse luxo de parar para fazer isso. (Aglaia)
Taí, gostei. A gente corre tanto que uma coisa simples a gente não consegue tempo
pra fazer. Será que eu vou lembrar de fazer isso no meio de tanta coisa? vou fazer
isso com meus alunos. Será que eles conseguem? (Dionísio)

As falas acima ilustram um pouco do que Shapiro e Schwartz trazem:
A meditação é um estado de relaxamento. O relaxamento ajuda a liberar
tensões do corpo, reconectando o corpo físico externo ao movimento interno.
Age como uma “quebra” do estado anterior. O resultado será para além de
descanso, um “desatar” interno, a introspecção, ajudando a provocar
equilíbrio. (2005, p.10)

Importante sinalizar que na fala de Dionísio há o anúncio de alguns insights a partir
das próprias experiências. Ou seja, a partir da experiência sentida, é possível criar propostas
diferentes para a prática docente. Dionísio demonstra que aquilo que experimenta, pode
recriar a favor da sua própria Psicodinâmica do Trabalho - PDT.
Os relatos trazidos sobre as sensações no primeiro contato com a técnica (que ainda
não tinham experimentado) descreve também, certa dificuldade já que cobra deles o silêncio,
certo freio no pensamento acelerado e muitas vezes automático. Inevitavelmente os coloca em
contato com as suas inquietações internas, com o escorregar da atenção.
Para outros professores a experiência tocou no ponto desejado ao se aplicar a prática:
Aff, agora sim, tô com uma sensação de ter baixado a ansiedade. Como se baixasse a
poeira, sabe? Minha cabeça tava fervilhando de coisas. É complicado sair de uma
reunião tempestiva e entrar em outro clima. Eu precisava fazer essa pausa. (Thalia)
Esvaziei! Pronto vumbora começar que tô pronto pra próxima. (Dionísio)

Na sequência, entramos no jogo Sensorial com auxílio da mediação arteterapêutica
(para responder às cartas) e o Grupo Dialogal (para dialogar as respostas). Arrumei o jogo no
chão, ao centro do tapete, rodeado de almofadas (amarela e lilás) inspirando clima de conforto
e certa informalidade que remetia aos tempos das brincadeiras da infância onde a
descontração e a ludicidade faziam-se presentes. Nesse ponto Arcury (2006) acrescenta que
em Arteterapia é fundamental trazer a energia das brincadeiras infantis para a atividade; uma
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vez que aquela resgata a alegria de viver e nos conduz ao mundo da imaginação e da
criatividade.
Os participantes dispunham de 160 cartas, 03 dados, 01 ampulheta. Seguiram-se então
as únicas orientações para jogar:
Aí está um jogo de cartas para puxar conversa entre vocês. Em alguns momentos
vocês precisarão de papel e lápis. Vejam que há uma carta de instrução sobre como
usar o dado. Eu não faço parte do jogo. Não me perguntem nada caso tenham
dúvidas. Organizem-se de forma que todos participem. (Arteterapeuta)

O jogo começa e não posso orientá-los em mais nada. Abro espaço, pois, para o
exercício da auto-organização e colaboração. Visto assim para facilitar o processo desta autoorganização é necessário dar-lhes autonomia para criarem. Colaboração e criatividade são
habilidades socioemocionais fundamentais para o trabalho organizacional, sobretudo no
ambiente escolar. Os estudos sobre auto-organização – nascem de Debrum (1996) quando
explica por teoria da auto-organização – TAO um processo de desenvolvimento espontâneo
das organizações através da interação entre os elementos distintos que a constituem como
sistema dinâmico e complexo.
Contudo, mesmo sem pretensão de aprofundar o TAO, considero importante agregar a
esta explicação, Senge (1990); em seu argumento de que a organização é um espaço social,
um lugar da diversidade de visões, da pluralidade de ideias e comportamentos.
Dada as orientações iniciais os professores começaram de maneira espontânea a autoorganização e gerência do processo:
Já peguei papel e lápis colorido, na hora de usar já tá aqui. (Ulisses)
Então, vamos fazer uma rodada de cada e, essa ampulheta aí a gente usa pra
administrar o tempo de cada um. (Cárita)
E quem acertar vale quanto? Ganha quanto, o que? (Dionísio)
Calma, (risos) você nem sabe se é de ganhar e perder. Se for cada um ganha 10
pontos. (risos) (Aglaia)
Então vamos, cada um, na sua vez, tira uma carta, certo? (Dionísio)
Eu começo. Vamos, no sentido horário. (Apollo)
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Professores em momento de auto-organização para o jogo

Entre os desafios e as perguntas não poderíamos perder de vista metáforas
relacionadas ao dia a dia e, a percepção da rede de apoio que poderia ser tecida entre eles,
uma vez que estavam em Grupo Dialogal. O jogo foi temperado pela ludicidade para tratar os
temas: Estresse (eustresse e distresse) Arteterapia, Psicodinâmica do Trabalho Docente e
Resiliência em atenção à saúde socioemocional. Dentre as discussões trazidas os professores,
relataram que dedicam grande parte do seu tempo ao trabalho; de modo que acabam
convertendo este para um tempo considerável da sua vida (um tempo cheio), de modo que
nem percebem o quanto pode ser proveitoso o trabalho em equipe. Neste caminhar, refletiram
sobre como o excesso de trabalho, pode reverberar em consequências negativas e
comprometedoras à sua integridade social e bem-estar.
Soma-se às discussões desta primeira rodada do jogo o ressentimento que ainda reside
nos professores, de maneira geral (assim dito por eles) sobre o cotidiano profissional - que
Esteve (1999) apontou estar associado ao desencantamento da profissão; que perpetua,
segundo Tardif (2002) e Lipp (2015) com os baixos salários, a precariedade das condições
institucionais, com a burocracia gestora nas instituições educacionais e pelos relacionamentos
interpessoais fragilizados pelo clima de insegurança e competitividade.
Destaco uma pergunta que trazia uma situação recorrente na sala de aula. Um assunto
de matemática que os convidou a pensar e refletir sobre: O que fazer com a Trigonometria
depois aprendê-la? ou seja: Aprendi isso pra usar onde? Nesta rodada o dado saiu com a
consigna de que “todos responderiam”. Dentre os questionamentos e interpretaç es trazidas
ressaltam-se:
Rapaz, não sei onde está esse assunto no dia a dia, não faço a mínima ideia. Meu
campo de ensino é outro. (Aglaia)
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Pois é, eu me lembro bem das aulas desse assunto. Era uma pressão, um estresse.
Não sei pra que, hoje eu não uso nada disso. (Thalia)
Então, você falando isso agora, me faz pensar uma coisa muito importante. A gente
precisa focar as aulas em contextualizações. Quem garante que esse aluno não
trará lá na frente esse mesmo relato que estamos trazendo aqui? A pior coisa que
tem é não encontrar o sentido prático daquilo que estamos estudando. Eu mesmo já
me incomodei aqui e comecei a pensar se eu to conseguindo fazer o paralelo entre
as coisas dadas em sala de aula e a vida real. Pra piorar minha angústia eu também
to me perguntando que horas eu planejo uma aula prática toda contextualizada.
(Ulisses)
Ah, ah, ah, ah... Aí é que ta a questão. Cadê tempo meu amigo pra fazer isso? Que é
importante eu percebo, a questão é tempo entendeu? As vezes a gente tem que
cumprir a carga horária mesmo e acabou. (Dionísio)

Pela experiência rememorada esta carta acendeu nos professores a necessidade de não
perder de vista - em seu planejamento de aulas - o sentido do assunto para o aluno, colocou-os
em movimento de empatia. Encaminhou-os a pensar sobre não banalizar as
contextualizações possíveis para significar no mundo o que está em voga no ensinoaprendizagem.
A carta se abriu como um valioso disparador reflexivo, suprimindo entre eles o apego
quanto à partilha, sobre algo muitas vezes contido no simulacro da docência. No lugar de
esconder-se, pouco a pouco, na medida em que dialogavam sobre o tema, o Grupo Dialogal ia
tomando forma, caracterizado por uma associação ou cooperação face a face.
Segundo Bohm (2005) o ouvir compartilhado fará com que as pessoas fiquem juntas,
pois formará uma sensação de confiança entre. Isto explica no Grupo Dialogal um caminho
para os professores aprofundarem a comunicação e alcançar novos níveis de consciência e
transformação coletiva. O diálogo nascido neste momento criou um ambiente para fomentar a
confiança, promover comunicação com atitude de respeito e estimular à criação de um sentido
de participação que os encaminhou à sensação de bem-estar individual e coletivo; visto que
ali, naquela situação, todos se reconheceram sentindo-se de certa forma, acolhidos.
O ponto alto do jogo – por ter sido o mais inusitado - surge quando Aglaia tira uma
carta em branco e neste momento é surpreendida:

Sim, não tem nada escrito aqui. É para fazer o que? Falar o que? (Olha para os
demais participantes, ri e em tom de brincadeira pede ajuda).
Ajuda aí gente. (Volta em seguida o olhar para mim como quem buscasse ajuda)
Sim já sei você não vai dizer nada né? Eu entendi o recado. (Então de maneira
entusiasta, se volta para o grupo e começa a falar).
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Ah, sim, bom (risos). É mais ou menos assim que a gente se sente às vezes, ou
melhor, na maioria das vezes. No vazio, sem saber o que fazer, sem orientação, sem
resposta e tal. Mas ao mesmo tempo em que pode ser isso, pode ser também a
oportunidade de um espaço fértil, livre, em branco porque eu é que tenho que dar
vida, cor e tal tal tal aquilo ali. Simmmm, gostei! É uma profunda reflexão em mim
mesma essa carta. O que fazer diante do espaço vazio? E aí minha gente, o que é
que vocês fariam? (Aglaia)

Aglaia então incita o grupo a pensar junto com ela sobre as situações da PDT docente
presentes na metáfora da carta em branco. Eles se empolgam e começam a trazer várias
situações como: quando chegam à sala de aula e não encontram o material que foi
previamente planejado e solicitado; quando um aluno faz perguntas que eles não sabem
responder ou até mesmo quando geram situações desconcertantes; sobre as vezes que não
estão com vontade de dar aula; o horário vago, o tempo livre de lazer - ainda que pouco –
anteriormente; sobre a autonomia ou não para compor suas aulas e as avaliações.
Quando Aglaia tirou a carta ninguém sabia o que fazer. Bateram-se de um lado e de
outro tentando entender, até que, este simbólico “vazio” é preenchido pela criatividade
interpretativa trazendo novos símbolos estruturantes para o diálogo entre eles. Ao passo
em que buscavam as mais diversas interpretações, também se investigavam sobre o seu jeito
de ser, pensar e agir. Freire (1982) já apontava que é a sua forma de ser e de agir que revelará
o seu compromisso com a gestão das suas atividades; sejam elas em sala de aula ou nos
demais fazeres no ambiente educacional o qual está inserido. Para Demo (1995) é preciso
desenvolver atitude de caminhar sempre de olhos abertos, vendo o mundo criticamente e
reconstruindo-o pelo questionamento permanente. Isto explica o momento em que eles se
autocorrigem a partir das reflex es do que “não fizeram”, quando foi dada a eles a
oportunidade de autonomia no espaço “vazio”. Coloca-os assumindo e investigando as suas
práticas, sobre que não dá pra “ser” professor, destacando apenas o ensino das competências
cognitivas e os resultados quantitativos dos processos educacionais. Quanto a isto reflito junto
a Duarte Jr. (2011) sobre despertar para a educação do sensível:

[...] a educação da sensibilidade, o processo de se conferir atenção aos nossos
fenômenos estéticos e estéticos, vai se afigurando fundamental não apenas para uma
vivência mais íntegra e plena do cotidiano, como parece ainda ser importante para os
próprios profissionais da filosofia e da ciência, os quais podem ganhar muito em
criatividade no âmbito de seu trabalho, por mais racionalmente técnico que este
possa parecer. (p.171).

O jogo segue e, à medida que iam tirando as cartas, iam criando e interagindo uns com
os outros, aquecidos pelo riso e por muita criatividade. Uma das propostas do jogo era usar,
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em algum momento (conforme explica o manual) caminhos expressivos para responder ao
que estava na carta; ou seja, em algum momento deveriam usar: o desenho (rabisco), mímicas
ou expressão corporal (conforme a “GUIA PARA USO DO DADO” ilustrada no Manual da
p. 78), para responder ou explicar o que pensavam suas opiniões e o que sentiam.
Mediação Arteterapêutica e suas Potencialidades Simbólicas – Nesta mediação
arteterapêutica considerei a questão cinestésica sensorial para ajudar na liberação de tens es,
propondo o Desenho/Rabisco e a Expressão Corporal/mímica. A experiência de Desenhar
ajuda a ver coisas nunca vistas. Ou seja, o plano pré-verbal, não demandando quaisquer
palavras e sim de: tato, entrega ao rabisco a serviço da comunicação, ritmos do corpo, função
motora, criar movimentos por meio do espaço. Um simples lápis e um pedaço de papel para
estimulação do imaginário e liberação de tensões. O desenho também tem por objetivo a
forma, a precisão, o desenvolvimento da atenção, da concentração, da coordenação visomotora e espacial. Caracteriza alguns pensamentos, exercita a memória e relaciona-se ao
movimento. Reside também, na produção do desenho, um gesto de controle, ainda que feito
de maneira livre, pois, envolve ato organizativo e de objetivação. Desenhar também ajuda a
fazer emergirem lembranças que fazem pontes com a criança interior. Quanto ao Rabisco, não
é necessária nenhuma habilidade específica, o simples ato de fazê-lo proporciona
esvaziamento mental, tem efeito calmante e nos deixa mais serenos. Rabiscar ajuda na
construção da nossa expressão pessoal e de sentimentos; um bom exemplo é o de quando
estamos agitados ou nervosos e rabiscamos em velocidade, com rapidez e por vezes com alta
intensidade, ao passo em que, quando estamos mais calmos tornamo-los mais suaves.
A Expressão Corporal/mímica é outro canal cinestésico/sensorial da Arteterapia e
favorece experiências através do corpo, a exemplo da organização e a reorganização do
movimento através da criatividade, tanto de forma individual como coletiva. Se tivermos um
olhar atento à história da humanidade veremos, que antes de andar, o homem dançou e antes
de falar o homem cantou, ou seja, a primeira experiência de comunicação do ser humano é
sensorial. E que expressões que hoje são consideradas como supérfluas ou artísticas, eram
rotineiras antes.
O corpo é um instrumento de expressão dos sentimentos, revela nossa personalidade,
expressa nossas vontades e desejos e armazena a nossa: memória, história individual, genética
e coletividade. Nosso corpo é um centro de informações para nós mesmos, uma linguagem
que não mente. Por ele podemos dar forma as nossas emoções, materializar nossos
sentimentos. A Arteterapia através da expressão colabora para aprendizagem corporal e traz
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integração entre o que pensamos, sentimos e expressamos. A linguagem do corpo expressa
nossos pensamentos, nossas emoções e nossas reações instintivas. Podemos observar o estado
emocional de uma pessoa lendo a sua expressão corporal. Trata-se de perceber em vez de
apenas olhar.
Havia um divertimento refletido entre eles, quando em algumas situações das cartas
eles tinham que criar um movimento que expressasse a resposta, em grupo. O trabalho
corporal se dá através do toque, das técnicas de massagem, de respiração, da dança, da
mímica, da leitura corporal, da movimentação espontânea ou conduzida.
Assim, surgiam inquietaç es legítimas sobre: “o que eu vou criar para responder?”,
“Como é que eu respondo a isso?”. Um momento importante no qual a tentativa de
comunicar-se acorda a criatividade. Uma interface oportuna para já iniciá-los às situações de
estresse positivo e falar sobre o tema, experimentando-o. Como visto por Ostrower: Este
movimento ajuda no ato criativo, no movimento de experimentar imaginativamente com
formas e meios – corresponde a um traduzir na mente certas disposições (1997).
Nesse aspecto a imaginação é componente fundamental no processo criativo, que nos
ajuda a nos reinventarmos. Passo a passo, o movimento criativo dos professores revelava
novos caminhos de expressão pensados por eles próprios entrando em cena a questão do
eustresse. França e Rodrigues (2005) sinalizam que no eustresse, o esforço de adaptação
gera sensação de realização pessoal, bem-estar e satisfação das necessidades, mesmo que
decorrente de esforços inesperados é um esforço sadio. Se ocorrer o contrário, não traz
realização pessoal, bem-estar e nem satisfação, o que gera distresse. Entre essas relações
simbólicas é preciso também destacar o exercício da elaboração de resiliência. Quanto a isto
Melillo et al. (2005) reafirmam que algumas pessoas buscam na atitude criativa e inovadora,
habilidades de adaptabilidade para superar situações adversas e estressantes. Tais mecanismos
de proteção estão ligados ao modo como a pessoa lida com as mudanças em sua vida, ao
sentido que ela atribui às experiências. Yunes (2001) complementa explicando que entre os
principais mecanismos de proteção à adversidade no trabalho docente está a realização de
tarefas em um clima de afeto e de oportunidades para ações criativas e inovadoras.
O jogo Sensorial (criado para esta pesquisa) se constituiu como uma proposta formativa
ou um espaço para racionalização e julgamento. Propôs - com leveza – a interface para
compor os diálogos oportunos à criatividade, à espontaneidade, a afastar o distresse, a
exercitar o eustresse e a atrair o bem-estar. Assim, descreve um dos participantes:
Eu me senti convidado a entender esses temas todos que você falou. Acho eu, foi
uma forma leve de falar as coisas, principalmente porque eu pude estar na situação.
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Essa parte mesmo de “eustresse”, eu não imaginava que era bom o estresse.
Quando me vi na situação da carta, buscando em mim criar uma resposta com o
corpo, entendi de fato o que é se estressar para o bem criativo. (Apollo)

5.2 REVELAR-SE: ENTRE O SABOR E O SABER DE SER DOCENTE

[...] uma vida cheia de sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido
dentro do trabalho (...). Uma vida cheia de sentido somente poderá efetivar-se por
meio da demolição das barreiras existentes entre tempo de trabalho e tempo de nãotrabalho, de modo que, a partir de uma atividade vital cheia de sentido,
autodeterminada, para além da divisão hierárquica que subordina o trabalho [...]
(ANTUNES, 2001, p. 67).

O vir a ser docente passeia por diversas questões: da sua socialização enquanto aluno,
à sua formação inicial em cursos de licenciatura até chegar ao tornar-se professor. Visto
assim, as discussões também se fizeram palco de recordações sobre os momentos anteriores à
formação inicial até os momentos de aprendizado no próprio exercício da profissão. Os
encontros do REVELAR-SE os convidaram a: caminhar em si e para si, a visitar-se. Um
momento de autodiálogo com a sua própria identidade docente, considerando: a sua
significação social, o fluxo histórico entre as suas tradições e contradições e, as experiências
somadas na trajetória de autoformação que cada um trazia.
A profissão docente, assim como outras profissões, surge em um contexto
sociopolítico como resposta às necessidades postas pelas sociedades, constituindo-se num
corpo organizado de saberes e um conjunto de normas e valores. Se Literatura, Música,
Química, Matemática, Direito, Filosofia, Artes ou qualquer outra disciplina, o que se espera
de um professor é que ele saiba e que ensine aquilo que sabe.
Corroboram também Gasparini, Barreto e Assunção (2005) que cada vez mais o papel
do professor extrapola a mediação do processo de conhecimento a fim de garantir uma
articulação entre a escola e a comunidade. Ou seja, ampliou-se o papel do docente que, além
de ensinar, participa do planejamento e da gestão da instituição que trabalha, lembrando
também que atualmente poucos professores são exclusivos de uma única instituição de ensino.
Este papel – alargado – da docência significa dedicação mais ampla, se estendendo à
comunidade e às famílias. Sobre isto Tardiff e Lessard (2005) complementam que o trabalho
docente se distancia de ser uma ação secundária ou periférica em relação à hegemonia do
trabalho material e constitui, portanto, uma das chaves para a compreensão das
transformações atuais da sociedade de trabalho.

91

A palavra “saber” tem origem do latim sapere, e significa sabor, sentir. Passou a ser
usada para explicar o sábio – sabidus em latim – em alusão àquele que percebe o mundo
usando os sentidos. Por sua vez, a palavra “sentido”, tem origem no latim sensus e remete à
percepção, sentimento, verbo sentire – perceber, sentir, saber. Trocando em miúdos, o que
pretendo com essa busca etimológica entre “saber” e “sentir”, é criar espaço para que também
possam refletir sobre o sentido do trabalho docente, o sabor e o saber da/e na docência.
Para que pensassem e expressassem essas questões que semeiam a Identidade Docente
usei

a

Mediação

Arteterapêutica

e

as

Potencialidades

Simbólicas

da

Escultura/Construção. Construção tem origem no verbo "construir". Significa dar estrutura
a, edificar, fabricar; organizar, dispor, arquitetar, formar, conceber e elaborar (FERREIRA,
1986).
A pessoa, na vivência de construção e de transformação sente-se apta e segura a dar forma,
direção e movimento à sua própria vida, o que se constitui não só num processo externo, mas
também interno do indivíduo (SAAD, 1998). Construir resgata a organização, a edificação, a
elaboração da matéria, a estruturação - e ao mesmo tempo – simbolicamente - incita o
indivíduo a construir sua vida pessoal. Visto assim corroboram também Chevalier &
Gheerbrant (1996) que o simbolismo da construção aparece frequentemente como
manifestação do universal, bem como no seu sentido inverso, eis que está firmada no centro
do mundo e, também, no seu sentido de volta ao centro.
Propus um trabalho individual, oportunizando que cada um fizesse o seu autodiálogo e
a sua reflexão sobre quais são as suas próprias questões, as que passeiam entre: as alegrias, os
desafios e sofrimentos na docência. O trabalho era de mediação arteterapêutica em que cada
participante deveria compor uma obra, uma escultura, um objeto que se representa a sua
docência. Sobre a mediação escolhida, Valladares (2008) explica que:
Construção: construir significa edificar, estruturar, organizar, elaborar. É uma
atividade de organização tridimensional, pois requer níveis mais elaborados que os
das atividades bidimensionais. Materiais utilizados: madeira, sucata, tecidos,
sementes, papéis, caixas, arame, pregos, cola, grampeador, fita adesiva. (p. 35).

O trabalho de construir uma escultura no processo arteterapêutico proporciona, em
síntese, a reprodução do conhecimento a estruturação, constituição e reconstituição do nosso
universo interior. Neste caminhar, todo processo criativo, após o momento de se deixar levar,
experimentar e explorar materiais surge como uma necessidade de organizar, de colocar junto,
de arranjar e elaborar o trabalho final.
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Segundo Martínez (2000), as melhores condições para a produção criativa são
aquelas que respeitam as características individuais. O criar fala muito do que existe de mais
íntimo no ser humano, por meio do que realizamos, do que produzimos, podemos ser
entendidos. É como se a obra nos demonstrasse. Com isto, mais uma vez reforço que o papel
da Arteterapia não é com a técnica para fazer arte. A proposta é usar o exercício da arte como
canal de diálogo entre si e os outros. O que vale do objeto criado é todo o significado que
cada um trará sobre a temática proposta para o dia. Não farei detalhamento dos objetos
usados, das cores, texturas etc. O foco estará no que eles – os docentes – trazem a partir das
Esculturas.
Após a prática meditativa – ainda sentados, em círculo, entre as almofadas –
demonstrando sentir-se à vontade, os docentes foram orientados sobre a mediação da
Escultura/Construção:

É importante explicar que no processo arteterapêutico não importa regra e técnica
quanto à elaboração do objeto criado. Pensem sobre o tema, ou não pensem nada e
comecem a construir espontaneamente. Comecem! No meio do processo de
construção as ideias virão ou, se já foram pensadas, ao iniciar a construção
permitam-se às outras ideias que chegarem. Deixem a criatividade livre. O objetivo
da escultura é representar as suas sensações, percepções, impressões e críticas
sobre o tema colocando a liberdade criativa em primeiro lugar. Aquilo que você
diria sobre a identidade docente e ou, o trabalho da docência, ao invés de
oralizado, agora estará materializado através do objeto que vocês irão criar.
(Arteterapeuta).

Deixei à disposição deles os seguintes materiais: papéis de diferentes tipos, texturas,
cores e brilho; lápis de cor hidrocor, folhas e ofício, cartolinas, papel-cartão, jornal, revistas,
bolsas, uma tampa de vaso sanitário, óculos, caixa de óculos, vassoura, um pedaço de pau,
pincéis e tintas, isopor, caixa de ovos, bolas de gude, retalhos de tecidos, esponjas, tesouras,
barbante, papel crepom, papel de seda, garrafa plástica, cola, palitos de picolé, livros,
purpurina, fita adesiva e sucatas diversas.

Material - citado - disposição para os
professores escolherem
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Os professores dirigiram-se até o local, sentaram no chão e começaram a manusear o
material, separá-los e a ensaiar combinações do que criariam. Cada um ia separando os seus
objetos escolhidos e procurando um cantinho para si. Passados os primeiros 15 minutos de
perguntei ao grupo se cada um já sabia o que pretendiam criar. Timidamente, ainda
“futucando” os objetos responderam:
Que nada, eu tô olhando essas coisas e vêm um monte de informação na minha
cabeça. (Ulisses)
Ainda não porque falar da identidade do professor ao mesmo tempo em que é fácil
tem muito sentimento. Acho que depende muito do estado de cada dia. Eu tô
‘mixido’. (risos). (Apollo)
Ô Vanessa, tem que fazer isso é? (Risos) Se eu for tirar pelo dia de hoje, vai ser
barra (risos). (Afrodite)
Engraçado, é uma coisa que a gente vive no dia a dia e agora é tão complicado
pensar o que é mesmo. Ao mesmo tempo que parece uma coisa óbvia, tenho a
sensação que minha mente ta, sei lá, anestesiada, acostumada, não sei. Mexeu
comigo isso, sabe? Dizer o que é a docência (gesto de pensamento). (Dionísio)

Neste momento percebi que para eles, criar algo – dar forma a algo - que fale sobre si,
não é um processo tão fácil assim. Primeiro porque é preciso compreender-se no meio de
tantos sentimentos que passeiam em sua história. Sentimentos bons e ruins que se misturam,
se confundem e embaçam o olhar sobre: o que é a docência, qual o meu papel neste lugar
docente, o que é que eu faço enquanto docente o que eu sinto sobre o que faço dentre outras
perguntas disparadoras entre eles. Vi que era necessário desprender-se um pouco da censura,
do olhar de julgamento não somente deles com eles, mas também deles com os demais
colegas. Em vários momentos flagrei: alguns olhando a construção do outro como quem
quisesse entender o que o colega estava fazendo; uns perguntando ao outro, quase que
sibilando sobre: “ ocê colocou o que?”, “Rapaz, é tanta coisa, você se vê como?”...
A proposta demandou que caminhassem em si mesmos, até que, em algum momento,
chegassem à pergunta-chave desta atividade. Eis que Ulisses a inaugura:

Eu tô aqui me perguntando, como é que eu vou dar forma a tudo isso que tô
pensando, que tá aqui dentro de mim. Agora você me apertou. Oi aí Vanessa, você
não queria me deixar eustressado? Aí, ó, eu tô aqui todo me pegando com mil ideias
na cabeça.

A colocação de Ulisses é legítima, verdadeira. O processo parece, apenas parece
ingênuo.

as a ideia de dispor de materiais e do incentivo para criar livremente o que vier à
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mente, ao mesmo tempo em que ascende grandes atos criativos também os deixa
incomodados por não ser esta uma prática habitual.
O espaço da mesa ocupado entre eles, mais uma vez demonstrou como eles se autoorganizavam. Não foi dito que deveriam ir para mesa. Um foi depois outro foi chegando e
mais outro. Para cada um que chegava, eles – sem esperar que o outro pedisse – iam se
acomodando de maneira que houvesse um “cantinho” para quem chegasse. Em silêncio, o
movimento corporal de espremer-se para caber o outro, fazia surgir o clima de acolhida,
abrindo espaço para ensaios de afetividade entre eles, demonstrada entre os sorrisos e os
olhares que funcionavam como sinalizadores a exemplo de: Bem-vindo, Venha, Aproxime-se,
Sente-se aqui, ou até mesmo Tem espaço pra você.

Professores em grupo durante o processo criativo

Sobre isso, já adianto que, durante o Grupo Dialogal, perguntei para eles qual a
associação que faziam deste momento de acolhida como os momentos do dia a dia na PDT.
Perguntei se eles se percebiam com a mesma atitude colaborativa, acolhedora e leve que eles
tiveram na mesa, enquanto abriam espaço para o colega chegar. O que isto nos convida a
refletir sobre o dia a dia? Paravam e olhavam para o horizonte ou colocavam a mão na boca
olhando para baixo como quem buscasse a resposta, se olhavam, mexiam nas coisas que
estavam fazendo até que, aos poucos cada um foi trazendo a sua percepção. O diálogo abaixo,
por si só consegue expressar o impacto positivo, reflexivo e simbólico que este momento
despertou entre eles quanto ás questões interpessoais e até mesmo intrapessoais do dia a dia:

Oi, primeiro, se eu não estivesse aqui agora, eu nunca ia me dar conta disso. Ou
seja, desta gentileza que agora me percebo tendo. Eu sou gentil (risos), tá vendo?
(risos). (Aglaia)
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É mas eu acho que o que Vanessa tá sugerindo a gente refletir é o seguinte: será
que no dia a dia a gente é assim como nossos colegas de trabalho? (Ulisses)
Sim, cara, eu vou mais além um pouquinho, será que eu dou espaço pra alguém
chegar perto do meu espaço de trabalho? Será que eu dou espaço para alguém
trabalhar junto comigo? Eu sou uma pessoa colaborativa, flexível? (Hefestos)
Então, eu vejo que muitas vezes nós, entre nós, temos dificuldade de dar espaço por
outro chegar, por medo, por insegurança, ou porque a gente tá chateado com tantas
coisas que o outro acaba pegando o ‘troco’, é tanta coisa. Aqui a gente tem muito
disso, sabe. Eu vejo muitos colegas que podiam trabalhar junto, em nome inclusive
de algo melhor pro aluno, ao invés de se unir e permitir que o outro chegue e tal
com ideias e tudo mais, se sente ameaçado e pá, bloqueia tudo. (Aglaia)
Sim, mas realmente tem muitos colegas que atrapalham e se oportunizam da boa
vontade do outro. Você viu o que fizeram com ‘Fulano’. (Apollo)
Então, eu acho assim, que a gente tá tão endurecido, nessa coisa do dia a dia, nessa
luta diária, nesse piloto automático que agora, vendo assim, a gente dialogando
sobre isso, eu percebo que a gente se deixou aproximar aqui agora na mesa,
deixando vaga pro colega, sendo gentil e tal, porque, minha gente, a gente tá num
clima massa aqui agora. Entende? Quando a gente nesse inferno da competição e
das mágoas e de blá blá blá... a gente fica endurecido. Ou seja, esse clima
confortável e de prazer que a gente tá aqui, bloqueou a energia ruim. A gente tá tão
bem, entende! Ou seja, se fosse assim no dia a dia, esse clima massa, bacana, a
gente brigava menos... Aglaia
Pois é, tinha que tá todo mundo aqui agora, nesse clima. (Hefestos)

Outra situação interessante e engraçada foi quando um dos participantes olhou para a
escultura do lado – ainda em processo – e disse: “Você tá fazendo o meu Raio X é? risos)”.
Essa fala, embora pareça simples, expressa o revelar-se de um pelo outro, o quanto eles
estavam se enxergando nas imagens simbólicas que conduziam a sentimentos comuns.
Sentimentos que muitas vezes eles não socializam ou não revelam, mas que através da
partilha das Esculturas foi possível dialogar em dimensão simbólica, com metáforas que
ajudavam a falar com leveza e em clima bem-humorado. O falar sério sem estar sério.
Enquanto pensavam suas criações conversavam entre si sobre as suas impressões e
sentimentos relacionados à docência e traziam sugestões espontâneas uns aos outros sobre o
que estavam compondo:
Rapaz, já sei, vou usar isso aqui. Serve bem pra representar a forma de lixo que a
sociedade está tratando o professor. (Apollo)
Espelhos são bons pra representar os reflexos que temos na sala de aula, na relação
com as instituições, com os colegas. (risos) Vou colocar vários espelhos, são muitos
reflexos: bons ruins, irritantes... (risos) Cada um que olhar vai ver o seu. (Afrodite)

Enquanto produziam a sua Escultura abriu-se espaço para dialogarem sobre muitas
coisas do universo docente: faziam as suas autocríticas sobre o que estavam tentando ajustar,
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brincaram com a expressão To Be or not To be27, fazendo alusão aos dilemas de ser e estar no
seu cotidiano, lembravam de algumas citações famosas, riam das bobagens ditas, recitavam
poesias, ensaiavam movimentos do corpo no ritmo da música que tocava – Guantanamera28 cantavam trechos de músicas e narravam histórias engraçadas que iam embalando um clima
descontraído e fértil. Mais uma reação que chamou a atenção durante o processo foi a de um
dos professores que ao perceber que, não tinha um material – dito por ele como fundamental para compor a sua arte expressiva, mostrou-se inquieto e inconformado, andando de um lado
para o outro, resmungando, como se vasculhasse pelos cantos da sala o material que
precisava. Alguns colegas comentaram:
Pronto, Ulisses agora ficou estressado! (Apollo)
(Risos). Agora que são elas. Procure outra coisa pra substituir. (Afrodite)
Ah, cara, eu sou assim, quando tô com uma coisa me incomodando, eu fico
agoniado. Preciso me sacudir pra achar a solução. (Ulisses)

Aquela inquietude era necessária para achar a solução, quase como que para ele pensar
melhor, o seu corpo também precisasse estar em movimento. Simbolicamente, era preciso sair
do lugar comum, mover-se, lançar-se, esticar-se. O movimento de Ulisses aos poucos
desenhava o estresse criativo, ou seja, esticou-se até encontrar o objeto que queria ou até
conseguir algo que fizesse a função do objeto. De repente, de maneira, entusiasta entre as suas
idas e vindas, ele para e diz:
Ah, já sei, vou usar as tachinhas. Pronto! (risos), apareceu a luz que eu queria.
Quem não tem cão caça com tachinhas (risos entre todos). (Ulisses)
(Risos. Todos riem e aplaudem)

Sinalizei ao grupo que teríamos mais 30 minutos para concluir e que após cada um
finalizar, encontrasse um lugar na sala para expor a sua criação. Aos poucos as expressões e
opiniões de cada um iam ganhando forma e arrumando-se nos espaços da sala e novamente
aparece o movimento colaborativo. Sem que um ou outro pedisse ajuda, sugestões sobre onde
cada um podia expor a sua Escultura iam surgindo entre eles e, sendo acatadas ou não, os
espaços eram negociados de maneira simpática e respeitosa.
27

Expressão em inglês, tradução Ser ou não ser, eis a questão, (To be or not to be, that is the question) Tem
origem nos textos da peça: A tragégia de Hamelet, principe da Dinamarca, autoria de Shakespeare entre 1599 e
1607. Expressão frequentemente usada como fundo filosófico em diálogos, suspiros e pensamentos populares.
28

Buena Vista Social Club, Guantanamera, composição de Josito Fernandez e José Martím
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Professor durante o seu processo criativo da sua escultura

Após cada um finalizar, pedi que batizassem a sua produção, escrevesse em um papel
o nome da obra e fixassem sobre a mesma. Depois de as Esculturas serem expostas em
cantos diferentes da sala, em conjunto, fomos de uma a uma iniciando o Grupo Dialogal e a
seguinte orientação:
Primeiro vamos apreciar e depois, um a um – exceto o autor – pode falar sobre os
seus sentimentos, o que entenderam, de que maneira ali estava a identidade do
professor e as suas interpretações. Em seguida, o autor, deve trazer as suas
impressões e narrativas sobre a sua escultura. Vamos caminhar por todas as
Esculturas com essa dinâmica, ok? Lembrem que, enquanto um fala, esperamos sem
interromper, até que o espaço fique livre para que comece a próxima fala.
(Arteterapeuta).

Algumas Esculturas estavam muito parecidas umas com as outras, o que se fez
repetirem algumas interpretações, culminando na redundância. Deste modo, para melhor
compreensão da Narrativa, não trarei o relato de todas as Esculturas. Apresento aqui os
pontos mais importantes deste dia por trazerem aderência aos objetivos.
Começamos com a Escultura “O Reflexo”:

Professores apreciando a Escultura do “Reflexo”
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Os professores olhavam, balançavam a cabeça como quem buscasse entender,
colocavam a mão no queixo dando ideia de tentar interpretar e após um tempo começam a
dizer o que pensam e sentem:
Essa bolsa com espelhos me faz pensar que eu sou um professor que trago
bagagem, no caso o conhecimento, mas que daquilo que eu trago, também tenho
sentimentos que são refletidos nos outros e os outros se refletem e mim. Mas não só
os sentimentos, entende? Eu também sou feito do que aprendo com o outro. A sala
de aula não é só o que eu quero, o que eu faço, é também o que o aluno traz da vida
dele. Isso me leva a mais outra reflexão, a de que a minha identidade de docente é a
soma de tudo que trago desses reflexos a longo dos meus, sei lá, quase 20 anos de
sala de aula. Gostei! Eu me vejo assim! (Ulisses)
Eu vejo o reflexo docente, onde reflete a ação docente. E essa coisa de pendurar a
bolsa na porta, me deu a ideia de que a gente vive pendurado sabe. Tipo assim uma
marionete (risos) Uma coisa meio exposta, entende? (Aglaia)
(Neste momento fizeram uma longa pausa e suspiraram).
Tem outra coisa que eu vejo aqui, veja, eu acho que eu, tô falando por mim agora,
certo. Eu preciso aprender muito com os meus colegas. Eu acho que eu tenho que
deixar bater em mim o reflexo das coisas boas que todos trazem e me autoavaliar. E
acho também que esse espelho serve para refletir-me, ou seja, antes de apontar no
outro o que não gosto, eu tenho que me olhar primeiro, porque aquilo pode ser meu,
e eu tô negando. Aprender com o outro pode ser uma experiência boa gente.
(Aglaia)
Gostei muito do processo criativo dela. Acho que ela se apropriou de um discurso
muito bom com os objetos que ela escolhe. Então, ouvindo assim você falar, Ulisses,
Eu me pego vendo, o quanto eu sei, o quanto eu aprendi ao longo desses anos todos.
Pô, eu sou importante sabe?! E eu acho que no dia a dia, a gente não para pra se
valorizar. (Apollo)

Penso que aqui, entre o tanto de elaborações que trouxeram, moram muitas
características narradas, sobre essa identidade docente, os sentimentos, medos etc. Percebo
que, o desenvolvimento socioprofissional do professor compõe-se também do instante em que
professores, sozinhos ou acompanhados, reveem, renovam e desenvolvem o seu compromisso
como agentes de mudança, com os propósitos morais do ensino com as competências e
inteligência emocional que são essenciais ao pensamento profissional, à planificação e à
prática com alunos e com os seus colegas.
Chega então, o tempo de Afrodite – autora desta Escultura – falar:
No começo, eu me bati toda viu! Olhei, olhei, olhei e não imaginava o criar. Não
tinha nada na cabeça. Senti muitas dificuldades de expressar, de construir algo que
desse forma ao que tava sentindo e pensando, repensando e tal e tal. Na verdade eu
me dei conta que eu tava meio travada pra pensar sobre isso. Assim, o mais
importante pra mim, aqui nesse exercício da escultura, não foi nem o que eu criei,
mas o que estava acontecendo comigo enquanto eu estava criando. Tem coisas que
a gente não para pra pensar no dia a dia e quando a gente começa a se refletir e
refletir o óbvio, rapaz, sai é coisa. Eu acho que minha escultura não tá maravilhosa
não, mas ela me ajudou a pensar bastante. Eu usei essa bolsa aqui pra tentar dizer
que algumas das minhas emoções eu deixo aqui nesses compartimentos, nessas
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gavetas... Quando eu me voltei assim pra dentro de mim eu vi sobre a minha
docência muitos momentos de medo, insegurança. Eu estou certa de que, agora, isso
já não está mais desconhecido, não posso mais negar, né? É seguir em frente,
perseverando e eu gostei viu, gostei de usar a arte pra me conhecer melhor.
(Afrodite)

Nessa fala, fica mais uma vez, claro, o instante das perguntas que muitas vezes se
instalaram entre eles – ao longo das oficinas – quando usamos as mediações arteterapêuticas.
Um movimento importante para o estresse positivo. O que criar diante de tantas defesas
construídas por toda uma vida? O que criar se me sinto na rigidez da minha cultura, com
medo dos julgamentos?
Tardif e Lessard (2005, p. 142) explicam que:

[...] uma boa parte do trabalho docente é de cunho afetivo, emocional. Baseia-se em
emoções, em afetos, na capacidade não somente de pensar nos alunos, mas
igualmente de perceber e sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, seus
próprios bloqueios afetivos.

O trabalho na docência compreende competências (conhecimentos, habilidades e
atitudes) de saberes articulados com foco no ensino, porém, em contradição à etimologia da
palavra “saber”, muitas vezes, os professores envolvidos na complexidade do processo de
ensino-aprendizagem, por pressões, preocupações corriqueiras da dinâmica educacional e
exigências diversas, não apreciam o sabor deste “saber” e por vezes perdem o “sentido” de si
mesmo.
Sim, ensinar é, de fato, uma prática social, multidimensional, dinâmica, interativa,
com situações por vezes inéditas e imprevisíveis. Um processo imerso em influências de
aspectos das mais diversas dimensões tais quais: tecnológicas, sociopolíticas, técnicas,
afetivas, psicológicas, estéticas, econômicas, culturais, éticas e institucionais. Freud (1975
apud CODO 1999) afirmou, certa vez, que educar é uma “tarefa impossível”.
Perrenound (1999) diz que esta é uma “profissão impossível”, visto que está sempre
entre aqueles que trabalham com pessoas - uma das razões pelas quais o sucesso da profissão
de educar nunca estará assegurado. Para Tardif (2002), o objeto do trabalho de um educador
são seres humanos que por sua vez são idiossincráticos. Professores trabalham com
indivíduos que trazem características peculiares, heterogêneas dadas as suas diferentes
histórias, os ritmos, interesses, as necessidades e afetividades. Segundo Nóvoa (1992, p. 178):
[...] a aula é o santuário dos professores, o caráter sacrossanto da aula é elemento
central da cultura escolar que é preservada e protegida pelo isolamento do professor
que se vincula à autonomia.
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Seguimos para a Escultura: “Consciência Coletiva: a 1ª isão”

Escultura da “Consciência Coletiva: a 1ª Visão”

Cada um olha, eles se olham e vão nascendo as primeiras falas:
Rapaz, que é que eu digo? Assim, quando eu vejo me vem mil coisas sobre a nossa
identidade, sobre como me sinto, de que maneira me vejo aí... Me vem logo a ideia
de que tem momentos que eu preciso colocar um óculos escuro pra esconder o
cansaço ou então pra não ver o que atrapalha meu dia. (Apollo)
É, me dá ideia de que eu preciso ter em mim mais consciência sobre a coletividade,
sobre o mundo, sobre as leituras de mundo e tal, porque esse é o papel do professor.
Mas sinto que não é somente ter uma única visão. È ter muitas visões... (Afrodite)
Tudo que a gente sabe, que é como se fossem esses livros aí da imagem, é o que nos
eleva o que nos coloca pra cima. Somos feitos de tudo que estudamos tudo que nos
construímos e não é pouca coisa não gente, somos feitos também de ciência. Sim,
mas qual a primeira visão? (Ulisses)

Então o autor desta Escultura começa a falar:
A primeira visão é a da que a gente tem que ter da gente entendeu? A de se
reconhecer primeiro antes de reconhecer qualquer outra coisa. A gente precisa se
dar valor, mais e mais valor. Não se acomodar, estudar, ler muito, ter consciência
de todo o coletivo que nos cerca e tudo mais. Eu sinto que sou, ou pelo menos
preciso ser a parte melhorada do mundo porque ser professor velho é ser muita
coisa, ter muitas competências pra lidar com um lugar muito precioso na sociedade.
E tem mais, a gente precisa muitas vezes fazer vista cega pra um monte de coisas
pra não se deixar abater. A gente não é só técnica não, é também sentimento.
(Aglaia)
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A fala deles, e entre eles, segue em clima de um diálogo bem entrosado no qual vão
afirmando de que jeito o professor se relaciona consigo, e com a sua própria área de
conhecimento, vendo o quanto isso é fundamental, assim como a sua percepção de ciência e
de produção desta.
Sacristan (1991, p. 77) esclarece que:

[...] a competência docente não é tanto uma técnica composta por uma série de
destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem uma
simples descoberta pessoal. O professor não é um técnico nem um improvisador,
mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua experiência
para se desenvolver em contextos pedagógicos práticos pré-existentes.

Para Tardif (2002) e Arroyo (2000), compreender isso remete que o exercício da
docência é, em grande parte, orientado e determinado por aquilo que o docente é enquanto
pessoa, indivíduo, sobre como age, pensa, sobre os seus princípios e valores, suas vivências e
experiências e, a isto mistura com autoimagens, com possibilidades e limites, com horizontes
humanos possíveis como indivíduo e como grupo sociocultural. Assente de todas essas
observações
A seguir, caminhamos a mais outra Escultura: “O Ser Humano Atual”

Escultura do “O Ser Humano Atual”

Essa escultura, simples, foi a que mais trouxe discussões entre eles. Antes de
apresentar as narrativas dessa Escultura, penso ser importante trazer a reflexão sobre o
docente em sua trajetória educativa que sempre esteve no exercício de uma permanente
vigilância epistemológica, dentro de um amplo processo de reflexões tecnocientíficas. E
também as reflexões de Ferreira (2009), quando ressalta que a modernização para a formação
docente se faz urgente, porém, trata-se de um processo lento, visto que a mudança está
subordinada à recondução de paradigmas.
Após os olhares de apreciação revelam-se os sentimentos e interpretações:
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Essas tachinhas na cabeça são as antenas né? Por que é assim que me vejo,
‘antenado’, ‘ligado’. O tempo todo buscando coisas novas e que dialoguem com o
mundo porque eu preciso estar atualizado. Eu sou professor, não que eu tenha que
saber tudo ou ser perfeito em tudo, mas principalmente porque eu preciso entender
as mudanças do mundo. E uma coisa que tem me feito sair do lugar comum é essa
questão das tecnologias na sala de aula. Eu sempre busquei entender os novos
conceitos, as gírias, os comportamentos do momento em termos de moda e tal.
(Apollo)
E tem mais viu Apollo, a gente tem que estar aberto a tudo de novo que pode vim,
caso contrário a gente não é atual. Mas sem esquecer que a gente também tem
sentimentos e a gente não pode deixar eles num lugar de esquecimento não. (Aglaia)
Mas olhe, eu vou dizer uma coisa, isso cansa. Essa coisa de o tempo todo tá ligado
cansa. Gente, não dá tempo não de fazer muitas coisas. Tem horas que eu
verdadeiramente tenho preguiça e aí eu tenho que dizer, isso também faz parte do
ser humano atual, porque não é só eu não. Tem muitos colegas com preguiça de
acompanhar essa agonia de tantas mudanças. (Afrodite)
Sim, concordo, ser atual custa caro minha gente. E mobiliza em nós um gasto de
energia também, porque a gente cria expectativas sobre o retorno deste
investimento. (Apollo)
Meu Deus, (risos), quando eu fico ouvindo a gente eu penso logo sabe o que?
(Risos), como a gente é maltratado, nessa identidade viu. Eu não me vejo diferente
de nenhum médico que tem que ficar se atualizando. (Ulisses)

Trago sobre este momento a partilha reflexiva de Lipp (2004), Rossi (20015) e
Dejours (1992), quando explicam que em tal profissão sempre há mudanças, ambiguidades,
conflitos e mecanismos de defesa que, para Esteve (1999), faz-se importante advertir quanto
às desastrosas tensões e desorientações causadas aos professores quando, por exemplo, estes
se veem obrigados a engajar mudanças bruscas em um período curto de tempo. Dessa forma
Nóvoa (1995) ressalta que entender o professor como ser contextualizado é de grande
importância para o reconhecimento da sua realidade e do seu papel.
Abrimos então, espaço para que o autor da Escultura trouxesse o seu relato:
Veja, eu na hora não procurei pensar em nada não. Eu fui pegando as coisas e a
medida que eu pegava um objeto eu pensava o que aquilo tinha de metáfora com o
que eu sentia. Engraçado viu Apollo, pensei nisso mesmo pras tachinhas. Professor
tem que andar ‘antenado’, buscar sempre melhorar, saber das últimas notícias, do
que é atual e tal. Até pra gente saber o que a gente usa ou não no nosso
planejamento. Eu sinto que um professor atual não é só o que usa tudo isso que
aparece de novo, seja isso conceito, teoria, as burocracias, ou os acúmulos de
função. Mas, até pra negar alguma coisa do ‘novo’, ou fazer qualquer crítica, a
gente tem que saber o que é. É ignorância negar o desconhecido, sem ao menos
saber de que trata. E eu vejo muitos colegas nossos fazendo isso. A sala de aula as
vezes é entediante para os alunos. Eu outro dia fiz um curso e o professor era todo
atrasado. Se tivesse retroprojetor eu acho que ele usaria. Aquilo pra mim foi um
convite a pensar o que eu não quero ser pro meu aluno. (Ulisses)
E essa vassoura aí? (Aglaia)
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Na hora que botei a vassoura eu me disse assim que, a identidade de um professor
carrega duas boas atitudes que jamais, jamais pode faltar. A gente precisa se usar
pra espalhar conhecimento. Também pensei que o outro papel social que temos é de
desde já, quando os alunos ainda estão sob os nossos olhares, varrer o que
pudermos de negatividade... Tem alguém, alguéns ali naquela sala que nos toma
como referência. Já pensaram nisso? A gente, em nossas atitudes é ponto de partida
para muitos deles. (Ulisses)

Ainda em reflexão sobre o papel e identidade do docente, Tardif (2002) evidencia que,
para o dia a dia, é fundamentalmente um conjunto de interações personalizadas com os alunos
para obter a participação deles em seu próprio processo de formação e atender às suas
diferentes necessidades. Nesse sentido Tardiff e Lassard (2005) explicam a docência como
uma atividade em que o trabalhador se dedica ao seu “objeto” de trabalho que é justamente o
outro ser humano, no modo fundamental da interação humana. Nesta perspectiva, me afino
com os autores Tardif e Lassard (2005), Codo (1999), Esteve (1999), Lipp (2007), no instante
em que também explicam ser o exercício laboral, um “trabalho investido ou vivido”,
demandante e exigente de investimento afetivo, intelectual e cognitivo nas relações com os
alunos e demais pares institucionais tanto da comunidade ao entorno como do cenário
organizacional.
No entorno destas questões, o pensamento de Schön (2000) reafirma que ser professor
não é um produto acabado, um estado final, mas será um permanente tornar-se professor.
Trata-se de um processo em constante evolução ao longo do qual as suas experiências vão
adquirindo mais significado, o que geralmente demanda engajamento socioprofissional e
socioemocional do docente. Para Nóvoa 1992), o “ser” professor afirma-se nas práticas e nos
saberes – também particularizados – que podem ser observados no contexto docente, sendo,
estes o resultado da sua trajetória, investimento pessoal e maturação profissional.
Para tanto, trago a Escultura “Dúvida” que encerrou a nossa dinâmica da exposição,
na qual essas questões se apresentaram ao longo das narrativas. Percebi que neste instante eles
já estavam cansados e as falas começavam a diminuir. Porém, ainda que falem pouco, trazem
palavras-chave, ou uma frase que mantém o movimento de compromisso com o momento.
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Escultura da “Dúvida”

Professores apreciando a Escultura da “Dúvida”

Essa aí tá fácil! (Afrodite)
É! Um corpo cheio de dúvidas! A gente é feito de dúvidas né? (Aglaia)
Isso, professor tem que carregar dúvidas. Nessa vida não tem nada definido, porque
eu estaria. Tem que ter dúvidas. (Afrodite)
Professor não pode achar que sabe tudo. Tem que continuar se questionando, se
indagando. (Aglaia)
E tem mais, indagar-se sobre si mesmo. Tem horas que a gente vê é coisa aqui
dentro que só se conversando em si mesmo. (Ulisses)
Fazer leitura de mundo, perguntar as coisas, ir em busca, ser determinado, não
aceitar tudo. (Aglaia)
Eu pegaria tudo que a gente falou até agora, de todas as Esculturas e perguntaria a
nós mesmo o seguinte: Isso tudo vale de que e pra que entende? No final das contas,
a gente busca que exclamação (Ulisses)
É é é garoto, isso aí, tem razão. É como Vanessa falou outro dia, professor, qual é a
sua causa. (Afrodite)

Enquanto todos falavam, o autor da Escultura, várias vezes tentou interromper e falar
também, mas ele mesmo fazia movimentos de tapar a boca ou simulava fechá-la como um
zíper de roupa. Até que chega a sua vez ele diz:
(Risos) Ufa, (risos)! Eu vivi agora um misto de emoção. Eu queria falar quando
todo mundo tava falando. Mas lembrei que não podia. Não porque não pode falar,
mas porque faz parte do momento o exercício de esperar o outro concluir. E antes
de falar da minha escultura eu acho que a gente devia levar esse aprendizado pras
nossas reuniões. Às vezes a gente nem espera o colega falar, já achando que ele vai
dizer uma coisa que a gente não quer ouvir ou que já sabe a resposta e atropela o
outro. (Hefestos)
É verdade. (Ulisses).
Então, é isso aí, tudo que vocês disseram. Eu me vi em vocês falando, por isso que
eu me sentia com o sentimento da fala tentando sair da boca. E essa sensação de vê
o outro falando de emoções que são nossas também, quero dizer, nesse caso,
minhas, é uma sensação maravilhosa. Poooooo, não tem preço não. Eu só quero
completar dizendo que tudo que me fez construir a minha identidade de professor,
foi sempre ficar nesse lugar da curiosidade, da investigação, do questionar sempre,
tendo cuidado pra não ter teimoso, que é diferente de ser persistente. Eu acho que
essa atmosfera, essa galáxia, é muito grande, uma vastidão de coisas a se explorar
e eu quero saber, velho. Eu quero muito saber e se eu não tiver dúvidas eu não vou
voar. E é isso que a gente tem que fazer com aluno. Acho que o professor é o
mediador desse processo. Sim, antes que eu esqueça, essa caixa de ovo aí, que ele
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tá encima, é pra dizer que a gente tem que se vigiar, tomar cuidado pra não cair no
vão da acomodação, pra não cair nas armadilhas e é isso. (Hefestos)
(Risos e aplausos). Todos juntos já se expressam em ritmo de encerramento

Era fundamental que os professores tomassem em si o quão valioso foi aquele
momento de troca. Eu não poderia falar nada, porque o ambiente construído estava muito
implicado com questões, tanto do pessoal deles quanto das questões compartilhadas na
própria instituição do CJCC. Então, antes de sairmos, perguntei se alguém gostaria de dizer o
que esse momento representou para si.

Foi muito importante esse momento pra mim. Mesmo que eu não tenha me revelado
totalmente, verbalizando tudo, eu me vi, me revelando em mim mesma. Tem coisas
dentro da gente que não dá pra fugir. E várias vezes quando estavam falando eu me
deparei com essa situação. O exercício de esperar o outro falar, como o próprio
Hefestos disse, foi muito difícil e ao mesmo tempo revelador. Eu reclamo quando os
outros me interrompem, mas várias vezes eu já me vi interrompendo o outro e aí eu
digo a você que eu tô todinha na fala de Aglaia, naquela história de que as vezes eu
condeno no outro o que é meu. Eu também fiquei muito acalentada, assim, quase
que no colo dos colegas porque tem várias coisas que eu não vivo sozinha, que tá na
tal PDT, né isso Vanessa, PDT (?) – eu balanço a cabeça em um gesto de sim para
não interromper a reflexão - de todos nós. Óia vou te dizer, eu não pensei de ser tão
bom, falar sobre isso. E tem mais, eu tô cansada, mas eu acho que foi porque mexeu
muito com minhas emoções. Ainda assim, eu saio com a sensação de que
deveríamos falar mais vezes sobre isso. (Afrodite)
Eu acho o seguinte, a gente usou de muita criatividade pra falar de coisas sérias e
acho que isso foi que deu o tom de leveza. Naquela hora que a gente tava na mesa,
todo mundo junto fazendo sua escultura, foi maravilhoso. Um clima super legal. Se
isso é o tal do eustresse, então, valeu viu. Hora nenhuma eu parei para me lamentar
e mesmo que ruins. Ao contrário, eu começo a me inquietar de como eu eu fazer pra
expressar aquele sentimento. (Aglaia).

No entorno de todas as quest es “reveladas” eu presenciei a sincera partilha de
emoções que constituem a identidade docente e algo muito interessante como a experiência e
o saber após as experiências. Vi o quanto foi simbólico a construção do objeto Escultura para
o exercício de se ver e ouvir em cada uma das opiniões e também o de exercitar a escuta ativa
enquanto os colegas falavam. A importância de se encontrarem entre os sentimentos de um e
de outro, o quanto foi importante para eles saber que não estavam sozinhos em muitas
situações. Percebi que já no finalzinho eles estavam cansados, não somente pelo desgaste
emocional dos conteúdos “revelados”, mas também pelo passar da hora, pois, quando
perguntados se queriam parar, eles optaram por continuar e assim ficamos mais 20 minutos.
Entendo que durante o seu desenvolvimento profissional, o professor necessita
compreender a sua prática, investigá-la, se buscar enquanto pessoa e profissional e, aprender a
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viver com discursos que vão desde: culpabilidade, influências das condições de trabalho e o
próprio sistema educacional. Em tudo que relatam deixam claro que os saberes que carregam
são oriundos das suas experiências não somente no processo de educação formal, mas que
muitas coisas que fazem parte da vida pessoal, do jeito de cada um e das informalidades são
decisivas na aquisição do sentimento de competência e na estruturação da sua prática
profissional. Quanto a isto Tardif (2000) diz que nos dias de hoje, muitos professores
aprendem a lidar com sua prática por meio da tentativa de erro, frequentemente difícil e ligada
àquilo que ocasiona: a edificação do saber experiencial, os truques do ofício, em rotinas, em
modelos de gestão da sala de aula e de ensino da sua disciplina. Também me ancoro em
Tardif, que assinala a experiência do saber experiencial, como um saber específico, o qual se
fundamenta no cotidiano e no conhecimento do seu meio, um saber que brota da experiência e
incorpora-se de forma coletiva e individual sob a forma de habitus e de habilidades, de saberfazer e de saber-ser (2002, p. 39).

5.2.1 Revelar-se: Identidade Coletiva

Eu não sou você.
Você não é eu.
Mas sei muito de mim
Vivendo com você.
E você, sabe muito de você vivendo comigo?
Eu não sou você
Você não é eu
Mas encontrei comigo e me vi
Enquanto olhava prá você
Na sua, minha, insegurança
Na sua, minha, desconfiança
Na sua, minha, competição
Na sua, minha, birra infantil
Na sua, minha, omissão
Na sua, minha, firmeza
Na sua, minha, impaciência
Na sua, minha, prepotência
Na sua, minha, fragilidade doce
Na sua, minha, mudez aterrorizada
E você se encontrou e se viu, enquanto
Olhava pra mim?
(Madalena Freire)

Aproveitei o “embalo” das Esculturas e do tema para trabalhar com eles a sensação e
percepção da identidade docente de maneira coletiva. Ou seja, todos juntos deveriam construir
uma Escultura que revelasse e representasse a todos. Uma escultura na qual pudessem retratar

107

o dia a dia do professor de maneira que no simbólico objeto estivessem presentes os agentes
estressores que eles pudessem reconhecer em comum a todos.
Para esse momento havia duas consignas importantes: dado um sinal eles fariam a
construção coletiva mudos. Dado outro sinal eles fariam falando. Quando estavam mudos,
tentavam explicar e negociar as suas ideias através de gestos. Parecia ser difícil para eles, às
vezes ficavam parados com o olhar que buscava alguma forma de explicar o que queriam
negociar, mas não ficavam paradas, de uma maneira ou de outra eles tentavam: gesticulando,
rindo entre si um do movimento do outro, fazendo careta dentre outras formas não verbais.
Foi um momento de produção em que pareciam estar descontraídos e à vontade: dialogaram
concordando e discordando uns dos outros, brincaram entre si, sentaram-se no chão, recitaram
trechos de música e poesias e – durante a construção – também escolheram músicas para
colocar no som que estava disponível para eles na sala. Em alguns momentos perdiam o foco,
se distraindo com uma brincadeira ou outra, mas quando sinalizados, retomavam à atividade
em clima descontraído.
A sugestão parecia ter agradado. Reagiram como se eles estivessem já experientes no
assunto. Algo que se vê expresso na fala de alguns:
Vamos lá, é com a gente mesmo. (Ulisses)
Ótimo! Adorei, eu queria mesmo fazer um desse com todo mundo junto. (Apolo)
(risos) Ai, meu Deus, depois de anteontem, o que será que a gente vai colocar pra
fora? (risos) (Aglaia)

A escolha pelo trabalho coletivo nasce da compreensão quanto a riqueza da partilha da
oficina anterior. A experiência partilhada entre eles sobre tudo que acontece e que os toca, ou
seja, sobre tudo que vivenciam tem potencial transformador de atitudes e pode deixar marcas.
Acredito que é no exercício das coisas que aprendemos mais e melhor sobre aquilo que nos
implicamos. Eu queria aproveitar todas as coisas que disseram na oficina anterior quanto ao
desenvolvimento profissional que o transforma o sujeito. Optei pela Escultura, em grupo,
para que mantivessem o clima de partilha sobre as experiências que constituíam a identidade
docente e exercitassem tudo que foi dito como atitude renovadora possível de inferir na
mesma.
Vejo também corroborando com Arcury:
O grande valor da Arteterapia reside em auxiliar o ser humano a lidar com relações
de modo mais criativo com o mundo, ampliando a consciência sobre suas
potencialidades e possibilidades de atuação no mundo em que vive. No caminho do
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Arteterapêuta não existe melhor ou pior escolha, mais sim possibilidades. (2006, p.
11).

Deixei disponível para eles os mesmos recursos da oficina anterior. Nesse dia não
contamos com a presença de duas pessoas. Ambas avisaram que não participariam, pois
estavam com demandas pessoais para resolver com certa urgência.

Grupo trabalhando com os materiais mencionados

Pouco a pouco foram remexendo a pilha de material, sentaram-se à mesa e
começaram a se perguntar o que criar, o que escrever, o que representar como problema
comum a todos. Mais uma vez estávamos diante da pergunta: o que criar diante do vazio? Por
vezes divagavam mudando de assunto, contando como foi o final de semana, o que vão fazer
no próximo, as coisas que ainda tinham que fazer hoje e assim seguiram. Ensaiavam construir
várias coisas, montavam e desmontavam. Em alguns momentos eles me olhavam, balançando
a cabeça com sinal de não e gestos de dúvidas, como que dissesse: tá difícil, eu não sei o que
fazer, não sai nada... Percebi que eles estavam, consideravelmente, menos entusiastas do que
a oficina anterior. Parecia que o corpo não acompanhava o pensamento. Arriscavam um
objeto ou outro que se completasse tentando explicar a falta de tempo, o cansaço, as
ansiedades, as dores no corpo ao final do dia, a importância de estudar e pesquisar, porque um
professor precisa se atualizar a todo o tempo, a inquietação desconfortante de vem e vai de
uma instituição pra outra, o salário que é pouco, as limitações de infraestrutura, as
dificuldades de lidar com uma gestão burocrática.

Não dá pra colocar tudo em uma escultura só. Ia tomar a sala toda.
(Afrodite)
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Enquanto falavam do cansaço, da rotina, da preguiça do tempo entre outras coisas,
achei que seria oportuno fazer uma inferência para acordá-los sobre o que já estava dito entre
eles e eles não percebiam:
Enquanto vocês ensaiam essa Escultura coletiva, há muitas coisas que permeiam no
diálogo de vocês que já começou a ganhar forma e talvez vocês não tenham
percebido. Tirem o olhar do ‘ter que fazer o objeto’ e olhem para o que vocês estão
se dizendo. Sobre o que vocês estavam conversando? O que é isso que vocês
colocaram em cima do livro? Vou dar uma palavra chave: Brainstorm.
(Arteterapeuta)

O que eles haviam colocado em cima do livro foi um papel em formato de cone,
lembrando uma ampulheta. Logo após a minha fala, Aglaia olha para eles e diz:

Se a gente não sabe o quê, como é que a gente vai fazer alguma coisa? (risos). Vai
parir o que não tem? A gente tem que primeiro pensar as coisas que são em comum,
tipo, fazer a tempestade de ideias, sentimentos e tudo mais para depois a gente criar
a escultura. Entendi! (Aglaia)
Sim, já saquei a ideia do que a gente colocou em cima do livro. (Ulisses)

Entre uma fala e outra surge afirmação e o consentimento sobre as coisas que
começam a relembrar. Começam a ganhar mais movimento de entusiasmos e bom-humor.
Mais uma vez aparece à auto-organização quando, sem definir papéis, um pega um lápis e
começa a escrever as palavras chave, as sobre o que cada um está dialogando. Outro
participante tenta dar forma a tudo que é dito enquanto os demais vão complementando com
as percepções do dia a dia de um professor. O processo de construção demorou e terminou
quase no final do tempo da oficina. Faltando 30 minutos para encerrar as oficinas, eles
entregam a Escultura denominada “O Tempo”:

Escultura “O Tempo”

Durante o Grupo Dialogal os professores trouxeram o sentimento de incômodo quanto
à falta de tempo que vivem. Culpam-se por não ter mais tempo para o lazer em família e o
tempo para cuidar de si mesmo. Sobre o tempo “apertado” para fazer os seus planejamentos
pedagógicos, forçando-os muitas vezes a repetir aulas e provas que poderiam ser mais bem
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trabalhadas. Revelam-se deste modo, presos às ações automáticas e engessadas. Isso os fez
pensar, inclusive, que o resultado desta falta de tempo é visto no sentimento de ausência para
o domínio das novas e inesperadas situações pedagógicas na medida em que o cenário vai se
atualizando. Pouco a pouco dialogavam sobre o quanto se sentiam comprometidos no
desempenho de seus trabalhos; às vezes desencantados, inseguros e tentando fazer acordos
dentre de si mesmo para redirecionar tudo isso para uma atitude renovadora.
De forma semelhante trago as palavras de Nóvoa (1996) que já traçava em seus
estudos, tais observações que pelo visto, até hoje se arrastam:

A crise da profissão docente arrasta-se há longos anos e não vislumbram
perspectivas de superação em curto prazo. As conseqüências da situação de malestar que atinge o professorado estão à vista de todos: elevados índices de
absenteísmo e abandono, desmotivação pessoal, insatisfação profissional traduzida
numa atitude de desinvestimento e indisposição constante, recursos de
desculpabilização e ausência de reflexão crítica sobre a ação profissional, etc. (p.
54).

No entanto, reflito que nos últimos anos há o surgimento de mudanças sobre as
expectativas sociais projetadas entre eles e as variações no ambiente profissional. Quando o
grupo silenciou por um instante eu perguntei:

Quando a gente não pode mudar uma situação, a gente pode mudar a nossa
maneira de lidar com ela? (Arteterapeuta)

Por um tempo eles ficam em silêncio, se olham e começam novamente o Grupo
Dialogal:
Difícil. Tem que tomar folego e subir pra não se afogar. Realmente. Ou a gente se
encoraja e olha pras coisas boas, ou, já era. (Ulisses)
Olha, sei não, a gente fica tão cansado com tudo isso que nem imagina... Sei lá é
tanta coisa que eu não sei o que é melhor, tentar resolver ou ficara quieto. (Aglaia)
Eu acho assim, quando você para agora e pergunta, eu me questiono sobre o que é
que eu faço então já que eu me pego com mais queixas do que com coisas boas.
(Hefestos)
Outra coisa, importante que me vem assim, é que a gente precisa mudar o foco. Eu
acho mesmo que as vezes a gente gasta muita energia reclamando. Eu nesse
instante me convidei, ao invés de me cobrar, a encontrar um tempo esse final de
semana pra ficar com a galera lá de casa. Eu sei que será pouco tempo, mas
novamente eu reflito que eu tentarei que seja um tempo de qualidade, mesmo que
seja só para um almoço. (Apolo)
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Eu vejo assim, na verdade, não dá pra mudar algumas coisas que são de ordem
política e administrativa e sistêmica e, bla,bla, bla. Mas, também se a gente não
souber separar o que é meu do que é do outro, aí dica complicado. Olhando agora
´pra essa pergunta eu digo a você que a primeira coisa que me ocorre é separar o
que é que eu posso mudar pra me ajudar e o que é que não adianta eu gastar
energia sofrendo porque não depende de mim. (Aglaia)

A fala de Aglaia revela um dos pilares para elaboração de resiliência. A
Interdependência. Quer dizer o distanciamento emocional e físico das fontes de problemas na
vida de alguém. Neste caso, o alguém é simbolizado pela Instituição. Nesta independência
toma forma o controle sobre o poder da própria dor. Mostra a capacidade para estabelecer
limites entre si e o ambiente adverso.
A interpretação da Escultura coletiva associada ás reflexões do Grupo Dialogal
ajudou a mais uma jornada de autoconhecimento e identificação de oportunidades criativas
para o enfrentamento das adversidades no cotidiano da prática docente. Segundo Philippini
(1995) o homem precisa encontrar-se e a arte, através do processo arteterapêutico, permite
esse redescobrir de si mesmo, a produção de imagens é o documentário psíquico, profundo e
abrangente, obtido pelo exercício criativo. Neste caso, mais uma vez a arte no processo de
redescoberta não é a pretensão da obra e sim da expressão.
Ainda nesta proposta do coletivo, vejo o quanto ela foi importante e interessante para
fomentar Rede de Apoio. Trouxe conexões satisfatórias, amadurecidas, laços pessoais
mutuamente gratificantes e suporte social entre si com bom impacto entre ambos.

5.3 A PSICODINÂMICA DO TRABALHO DOCENTE: ZOOM
Nós vos pedimos com insistência: nunca digam – isso é natural! Diante dos
acontecimentos de cada dia. Numa época em que reina a confusão, em que o
arbitrário tem a força de lei, em que a humanidade se desumaniza... Não
digam nunca: isso é natural! A fim de que nada passe por imutável (Bertold
Brecht, 2000).

O trabalho de ensinar, assim como qualquer outra atividade, é a fonte de subsistência,
de garantia e de posição social. Por muitas vezes a docência é conhecida e estereotipada por
pertencer a uma determinada categoria de atividade laboral. Nóvoa (1992) explica que
infelizmente, ocorreu uma deterioração das condições da formação e da prática profissional
do professor.
Os problemas que incomodam a profissão docente não são inéditos. Encontram-se
interligados ao desenvolvimento histórico, à própria origem, a valorização social dessa
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profissão, desgastada devido às insatisfações multifatoriais, da improdutividade perante
mudanças tão rápidas no conhecimento. Existe também um desencanto pessoal e coletivo que
emana de não se entender o valor e a importância da profissão docente. Lipp (2014) entende
isto como mal-estar a PDT do docente e, sinaliza que aí residem vários fatores externos e
internos.
Conforme a discussão inicial apresentada nesta pesquisa sobre a PDT, era importante
que os professores compreendessem de que trata essa psicodinâmica e como eles estariam
implicados nela no dia a dia do seu exercício docente. Seguimos então com a oficina ZOOM,
dando ideia de aproximação, de ampliação de saberes para tomar consciência sobre algo.

Objetivo: Compreender o sentido da PDT e quais as características da mesma para o trabalho
docente.
Duração de 3h.
Mediação SOMA – Mindfulness, Grupo Dialogal, Mediação Arteterapêutica
Mediação Arteterapêutica e as Potencialidades Simbólicas- Usamos algumas Imagens
para efeito de construção de metáforas dentro da linguagem imagética, podendo assim chamálas de Imagens Metafóricas/Geradoras.

A expressão das imagens, no percurso da humanidade, surge na história como um ato
cultural, relacionado à comunicação, ao sujeito individual e coletivo, ao seu entorno, com
algum tipo de expressão simbólica que correspondesse às vivências e sobrevivências das
situações cotidianas. Sobre isso, Diniz acrescenta:
Muito antes de o homem escrever, desenhava. A arte sempre foi uma função
estruturante da consciência. Ao desenhar bisões na caverna, por exemplo, o homem
já vivia a formação da sua consciência. As mãos que marcam as cavernas préhistóricas já podem ser compreendidas como uma vivência de identidade. A arte,
portanto, como a compreendemos, tem uma fundamental importância na trajetória
humana, auxiliando o homem a estruturar seu “eu”, a lidar com seus medos, dúvidas
e perplexidades diante do desconhecido (2009, p. 21).

As propostas criativas contidas nas imagens simbólicas dão acesso aos significados
inconscientes suscitados. Assim, a produção imagética medeia a expressão do inconsciente,
trazendo forte carga energética, que reúne o percurso de vida, referências culturais, pessoais,
culturais, de geração em geração e arquetípicas.
Inicialmente eu rabisquei algumas imagens, alguns desenhos sobre características da
psicodinâmica e encaminhei para o estagiário. Juntos, fomos compondo uma forma ou outra
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interessante de defini-la. Assente a tudo que foi pesquisado sobre o prazer e sofrimento na
nascem então às imagens, criadas especificamente para esta oficina - como o intuito que
fossem uma interface comunicacional e um recurso de estímulo expressivo para interpretações
com alusão a psicodinâmica do trabalho na docência.
Em Arteterapia a linguagem imagética tem potencial para representar a experiência
vivida do sujeito, é fonte possível de acesso a temas universais. Fazer a amplificação da
imagem também é uma estratégia e recurso na Arteterapia. Quanto a esta, a amplificação foi
usada a partir das imagens produzidas e tomadas como imagem-matriz ou geradora, para que
os professores fizessem os seus significados correlatos às imagens das cenas cotidianas em
sua psicodinâmica do trabalho. Este processo intenciona a integração, isto é a conexão entre
os símbolos trabalhados no processo arteterapêutico e sua compreensão em nível da
consciência, caminho importante para a autonomia. (PHILLIPINI, 2009).
Para adentrar as questões subjacentes às entrelinhas desta pequena introdução, de
maneira que pudessem reconhecer tais fatores – externos e internos - começamos com uma
prática meditativa e em seguida formamos um semicírculo em direção à tela de projeção.
Apresentei ao grupo o tema do dia, apenas o nome do tema: Psicodinâmica do Trabalho
Docente. Não expliquei sobre o que tratava, para que os próprios pudessem construir a sua
compreensão via interface das Imagens Metafóricas. Para facilitar o processo fiz uma
introdução e dei-lhes a seguinte consigna:
Sabe aquela fala muito comum: “Desenha, que a pessoa entende?” A gente usa
muito, quando a pessoa não entende o que a gente fala, ou independente disso, até
mesmo para ajudar na comunicação. Pois então, pra gente compreender de que
trata a PDT vamos usar algumas imagens que será metafóricas a medida que vocês
correlacionarem com o cotidiano da docência. Fiquem a vontade para falar o que
sentem e pensam a partir das imagens. O que está em questão não é o que é certo
ou errado e sim o sentimento de vocês. O que cada imagem provoca de
entendimento para vocês. Para cada imagem apresentada pensem que ela ajudará a
explicar o que é a PDT. Sugestão, quando olharem a imagem pensem: A PDT é...
Isto pode ajudar! (Arteterapeuta)

A mediação fluiu de tal maneira que à medida que as imagens eram apresentadas, os
docentes comentavam, se divertiam, correlacionavam com as suas atividades do dia a dia,
intertextualizavam, faziam comparações com outros assuntos e se reconheciam tanto na
imagem como na fala trazida pelos colegas ao longo da partilha. Vale dizer que durante este
momento os professores se auto-organizaram em um oportuno Grupo Dialogal.
Abaixo apresento as imagens e as principais discussões nascidas a partir delas:
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PSICODINÂMICA DO TRABALHO
Eu estou me vendo nessa imagem. Já entendi tudo. Um boneco tá carregando várias
coisas e está relativamente bem, eu acho, talvez tentando se equilibrar, se ajustar a
situação. O outro está super cansado, tá até suando, ou seja, tá sofrido. Eu só tô em
dúvida de quem sou eu, (risos). E tem mais no meio disso tudo ainda tem que dar
tempo de se atualizar. (Apolo)
Então, eu tenho certeza de que sou os dois. Tem momentos em que eu me vejo assim,
esgotada, arrasada, sem dar conta das coisas, talvez até deixando a peteca cair. E
tem horas que eu tô dando conta de tudo. Na maioria das vezes eu tô na segunda
opção, mas muito mais pelo aprendizado que adquiri. (Aglaia)
Pois então, acho que a imagem me remete também a esse dilema de ao mesmo
tempo que pode estar bom, pode estar ruim, as coisas, o malabarismo, que a gente
precisa fazer pra dar conta de família, do trabalho, da vida social, de estudar. Poxa
eu sinto falta de ter mais tempo pra pesquisar. Ao mesmo tempo que tudo isso pode
ser um sofrimento, também vejo um lado bom disso. É que eu faço o que gosto, não
é só o lado ruim, tem muitas coisas legais no dia a dia. Então é acho que é isso, um
dilema de coisas boas e coisas ruins. (Ulisses)

Através dessa imagem também dialogamos sobre o sentido do trabalho docente em seu
traço histórico, que transitou pelas etapas: primeiro, como o dono de um suposto saber e, em
seguida, como explica, Gadotti (1995) tinha perfil de profissional renomado que exercia com
competência a sua profissão. Segundo Stobäus, Mosquera e Santos (2007), os professores
eram contratados por uma organização educacional, deveriam estar de acordo com os
princípios ideológicos da mesma devendo seguir as determinações expressas no Projeto
Político Pedagógico - PPP. Esse foi um dos pontos trazidos pelo grupo como demanda de
manter-se em equilíbrio na “corda da psicodin mica do trabalho” apresentada na figura acima.
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Une-se a isso a chegada de novos arranjos nos processos organizacionais que, de fato, são
agentes estressores, quando não gerenciados a contento.
Há necessidade de aprendizagem constante e a convivência e ambientação com as
tecnologias avançadas, pois ao mesmo tempo em que precisam estar no compasso dos
avanços tecno-educacionais – aprendendo e se adaptando aos novos recursos audiovisuais – e
dos novos conhecimentos. Nessa direção, Nóvoa (1992), Esteve (1999) e Tardif e Lassard
(2005) ao analisarem a realidade do mundo contemporâneo, indicam a necessidade de o
docente assumir novas atitudes, a fim de entender e posicionar-se de forma mais crítica ante o
contexto atual.
As mudanças sempre estiveram presentes no cenário da educação. Diante da
velocidade das mudanças, que ocorrem na sociedade atual, estar atento à produção de
conhecimento, obter informações em um curto espaço de tempo indica uma maior
possibilidade de se manter no mercado competitivo. Em suma, os professores nem sempre
estão prontos para assimilar a quantidade de movimentos que estão sendo feitos porque ainda
estão por completar os que já iniciaram, ou seja, gerenciar o tempo acaba por ser outra
competência desenvolvida pelo docente e vivenciada em sua PDT.

ENGOLIDO PELO TEMPO

Ao apresentar esta imagem os professores manifestaram o riso em CORO e
demonstraram o quanto se identificavam com a situação.
(Risos) Sim, isso PDT é lidar com o tempo curto. É ter que equilibrar as tarefas do
dia a dia de maneira que não sejamos engolidos pelo tempo. (Ulisses)
Meu Deus é impressionante. Chega me deu um abafamento aqui na garganta. Às
vezes eu me vejo assim. E tem mais, as vezes eu tenho até um tempinho livre, ou
seja, sobra tempo, mas eu tenho logo que fazer outra coisa porque se eu não fizer eu
me culpa. È como se eu não tivesse o direito de ficar com tempo livre. Se eu tô o
tempo todo ocupada. (risos) Meu corpo não cabe no espaço livre, ele só cabe no
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espaço cheio de coisa pra fazer. Eu cheguei num ponto que ou eu tô pressionada
pelo tempo, ou eu não funciono. (Afrodite)
Sim, Afrodite, isso é um dilema não é não? “Minina”, que sofrimento! (Aglaia)

DORES NO CORPO

Conforme fatores físicos, ambientais e socioafetivo – de cada indivíduo – a atividade
laboral pode apresentar-se como uma fonte de satisfação e de saúde, ou de doença e
sofrimento. Isso que dizer que alguns fatores estressores podem causar reações no corpo com
aspectos de sofrimento. Em um texto publicado em 1987, Dejours esclareceu bem a questão
do sofrimento:
O sofrimento designa então, em uma primeira abordagem, o campo que separa a
doença da saúde. Dentro de uma segunda acepção, o sofrimento designa um campo
pouco restritivo. Ele é concebido como uma noção específica válida em
Psicopatologia e Psicodinâmica do Trabalho, mas certamente, não transferível a
outras disciplinas, notadamente a psicanálise. Entre o homem e a organização
prescrita para a realização do trabalho, existe, às vezes, um espaço de liberdade que
autoriza uma negociação, invenções e ações de modulação do modo operatório, isto
é, uma invenção do operador sobre a própria organização do trabalho, para adaptá-la
às suas necessidades, e mesmo para torná-la mais congruente com seu desejo. Logo
que esta negociação é conduzida a seu limite, e que a relação homem-organização
do trabalho fica bloqueada, começa o domínio do sofrimento – é da luta contra o
sofrimento. (DEJOURS, 1987, p. 200).

Nesse sentido, Rossi (2015) e Lipp (2004, 2007, 2014) consideram que os estressores
ocupacionais podem ser classificados em três fatores na situação de trabalho: sociais, físicos e
emocionais, sendo que a estes se destacam: a incerteza quanto ao futuro e o convívio com
colegas insatisfeitos, o nível de autoridade e de autonomia; a ambiguidade de prioridades e; a
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sobrecarga de trabalho causada pela designação de muitas tarefas com prazos curtos para sua
execução e com muitas interrupções.
A despeito dessas duas últimas imagens, as discussões trazidas pelos professores
conferiram queixas relacionadas ao que eles consideraram como causas que traziam como
consequências um certo “adoecimento”. Sobre esse ponto, destaco: a falta de reconhecimento,
baixa remuneração, falta de apoio social e evidentes agentes estressores nos ambientes de
trabalho que, por vezes, são espaços inadequados, e que levam ao mal-estar.

Eu já me peguei várias vezes assim, me sentindo mal depois de uma aula, ou até
mesmo durante. Tem umas coisas que a gente vê na instituição que às vezes era
melhor nem ver. Isso me deixa mal, com nó na garganta e, sei lá. Ao longo desses
anos todas as situações desconfortáveis, desagradáveis e chatas que vivi como
professora, já me deixaram com enxaqueca, prisão de ventre, raiva, um aperto no
peito... (Aglaia).
Já me vi assim várias vezes, faltando energia mesmo pra dar aula. Com uma
necessidade enorme de parar pra recarregar e sofrendo porque sabia que não ia ter
tempo. Toda vez que me pego preocupado com o tempo, é certo, eu começo a
tremer, me dá palpitação, falta de ar, é horrível. Eu gosto quando estou
trabalhando, fazendo o que gosto, isso pra mim é prazer, mas quando eu me vejo
pressionado e sem tempo, principalmente com um monte de cobrança da instituição
que muitas vezes não nos reconhece, ah, eu fico muito mal. (Apollo).
O pior né isso não, pior é quando você não consegue nem dar aula por causa de
tudo isso. Olhando assim mais uma vez fica assim na minha mente, PDT é isso, é
prazer e sofrimento no dia a dia e digo mais, assim, junto, todo mundo dialogando,
me vem em mente o quanto é importante nos darmos conta de tudo isso e que saber
disso nos coloca no lugar de buscar uma atitude renovadora como resposta.
(Ulisses)
E tem mais, as vezes o clima entre a gente mesmo é tão ruim, tão desgastante e
competitivo que acaba nos adoecendo. Eu acho que as relações de afeto entre a
gente mesmo, também fazem parte do roteiro de prazer e sofrimento. Quando eu
estou com colegas de trabalho que me sinto bem, o dia fica leve. Mas quando me
vejo no meio de colegas que eu não posso dizer nada que vira fofoca ou até mesmo
inveja, eu não fico bem. (Afrodite)

Lipp (2002) contribui explicando que outros fatores se somam a esses desgastes –
considerados como sofrimento – e que de alguma maneira acabam reverberando no corpo: as
instabilidades econômicas, o baixo poder aquisitivo, a insegurança e as preocupações de
ordem diversas – com filhos e os relacionamentos.
Como o professor passa a maior parte do seu tempo trabalhando, as suas relações
pessoais, fora de casa poderiam agregar positivamente o valor afetivo, configurando assim
uma rede de apoio. No entanto as relações de companheirismo e de amizade no trabalho
acabam fragilizadas, pois, elas são passageiras, imediatas, competitivas e as ligações afetivas os vínculos - não podem estabelecer-se, já que com cada alteração ocorrida no seu espaço de
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trabalho, seja em sala de aula ou nos bastidores da Instituição, afastam-se os laços e
dispersam-se os indivíduos Lipp (2004).
Nos segmentos dos estudos de Dejours (1999) sobre a psicodinâmica do trabalho ele
destacou que o reconhecimento com relação àquilo que nós realizamos é fundamental para
nossa motivação no trabalho, pois, à medida que somos valorizados, somos capazes de
responder com iniciativa e criatividade. Quanto a isto, recorto o depoimento de Aglaia:
Quando eu sou reconhecida pelo que faço, eu me sinto muito mais motivada, com
muito mais energia e disposição para trabalhar. Ou reconhecida pelos alunos, ou
pelos superiores, não importa. Essa é a parte que considero o prazer. E pra lhe
dizer, eu me sinto até mais produtiva, com vontade de dar mais de mim, de criar
mais coisas e tudo mais. Tá vendo o bonequinho com a bateria quase
descarregando? Pois então, minha bateria carrega todinha quando eu sou
reconhecida. (Aglaia)

Ainda sobre aspectos motivadores há também que considerar outros elementos como:
carga horária compatível, a disponibilidade de tempo e o retorno financeiro. Por outro lado, há
fatores como: a preocupação com manutenção do próprio trabalho em razão da diminuição de
turmas, novas exigências quanto a títulos e ajustamentos curriculares, o posicionamento
ameaçador da equipe dirigente da instituição, demissões e novas contratações, o
comportamento negativo do aluno em sala de aula, a falta de interesse e de motivação dos
mesmos dentre outros. Ao passo em que tudo isso se apresenta, ameaçam o bem-estar e a
considerar estes como fatores de estresse ocupacional.
As inúmeras transformações no universo das atividades laborais são marcadas por um
crescente entrelace entre: a produção de novas tecnologias no mundo globalizado, a mídia, o
conhecimento intelectual como capital, o capitalismo exacerbado e a confusão dos valores.
Tais eventos produzem sintomas sofríveis no cotidiano e na vida dos docentes que
constantemente veem-se pressionados a oferecer qualidade no ensino, dentro de um sistema,
ainda sustentado na competitividade, com baixos salários, aumento de funções, que
contribuem para o esgotamento e falta de reconhecimento.
De acordo com Esteve (1999), a anulação do bem-estar docente está associada à
multiplicidade de fatores contextuais e das atividades em sala de aula existente na PDT. Sobre
os fatores contextuais, Esteve (1999), Tardiff (2002) e Lipp (2004) sinalizam a modificação
do professor e dos agentes tradicionais de socialização; o aumento das exigências na aceitação
de novas responsabilidades; a modificação do papel do professor na partilha do conhecimento
– que passa a competir com a TV e demais culturas de massa – e a falta de preparação para
esse novo papel. Os fatores contextuais do trabalho em sala de aula são os que geram tensões
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associadas a sentimentos e emoções negativas, tais como o sentimento de incapacidade para
lidar com a indisciplina, de adaptação às novas formas de trabalhar, de não poder dar conta de
atender - na prática - às novas exigências.

A acelerada mudança do contexto social, em que exercemos o ensino, apresenta, a
cada dia, novas exigências. Nosso sistema educacional rapidamente massificado nas
últimas décadas, ainda não dispõe de uma capacidade de reação para atender as
novas demandas sociais. Quando consegue atender a uma exigência reivindicada
imperativamente pela sociedade, o faz com tanta lentidão que, então, as demandas
sociais já são outras. Portanto, os professores se encontram ante o desconserto e as
dificuldades de demandas mutantes e a contínua crítica social por não chegar a
atender essas novas exigências. Às vezes o desconcerto surge do paradoxo de que
essa mesma sociedade, que exige novas responsabilidades dos professores, não lhes
fornece os meios que eles reivindicam para cumpri-las. Outras vezes, da demanda de
exigências opostas e contraditórias. (ESTEVE, 1999, p. 59).

As discussões trazidas na figura a seguir foram, também, muito interessantes e,
conforme dito por eles, muito significativa:

AS DUAS PEDRAS

PDT! Mais uma vez compreendo que é alegria, sofrimento, cansaço, realização,
(risos) é tudo. É bem assim a pedra pode tá pesada pra você mas pode ser um peso
que pro outro não é peso, que é lidável, suportável. Mais uma vez eu vejo o quanto é
importante e rico esse momento aqui. Poxa como eu tô me sentindo confortável
vendo que eu não tô sozinho. (Ulisses)
Essa pedra pra mim, representa uma sobrecarga que as vezes eu chamaria de
indecente, (risos). É tanta coisa que a gente tem que fazer que acaba se tornando
um peso, o que era pra ser feito com alegria. Ah, tem outra coisa, pra mim essa
pedra se confira também como as coisas que tenho que levar pra casa, pra fazer em
casa. (Aglaia)
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Eu aprendi a lidar com esse pseudopeso, quero dizer com essa sobrecarga tão
invasiva. Na verdade, eu tenho buscado respostas positivas a isso. O que não posso
mudar, então eu nem me estresso. (Afrodite)

Tardiff (2002) acrescenta outros fatores que, junto aos demais, sobrecarregam a
prática do docente: a definição de conteúdos e os enfoques metodológicos, o
acompanhamento do processo mediante a avaliação e a teoria didática, tanto a praticada
quanto a desejada na relação ensino-aprendizagem. Isso nos faz entender que a prática
docente não se limita ao período em que culmina em sala de aula. Ela necessita elaborar aulas
expositivas, práticas, roteiros para atividades grupais e de visitas técnicas, elaboração de
provas, correção, orientação da produção acadêmica do discente, participando e contribuindo
com as reuniões do colegiado, entre outras inúmeras atividades burocráticas que acontecem na
dinâmica de uma instituição.
Sobre a PDT docente, considerando a imagem da pedra nas mãos Dionísio trouxe a
sua partilha:
Eu me sinto também com essa pedra, ou seja, esse peso nas mãos. Penso que faz
parte da PDT do professor essa relação de exigências de nossa titulação, o descaso
quanto ao reconhecimento social, a transferência que colocam nas nossas mãos da
responsabilidade na educação como um todo, o julgamento de culpa pelo fracasso
da instituição de ensino, dentre outras coisas que eu acho que vão culminar lá
naquela imagem do professor adoecido, mexido (risos). Eu acho que tem coisas que
são importantes mas acho que quando não sabemos lidar com isso ou quando nos
sufocam com certas cobranças, isso aumenta o adoecimento e afastamento do
professor.

Assente a isso importa acrescentar que, no Brasil, uma pesquisa desenvolvida por
Codo, (1999) sobre a saúde mental docente, demonstrou que 26% da amostra revelava a
exaustão emocional, tendo como principais fatores para a indicação deste quadro: a
desvalorização profissional, a baixa autoestima, sintomas também evidenciados no quadro de
burnout. Tais resultados apresentaram aspectos fundamentais dos processos de sofrimento dos
docentes, a perda do controle dos seus processos de trabalho e a progressiva desqualificação
da atividade de ensinar. Outro estudo, desenvolvido por Neves (1999) em João Pessoa,
Paraíba, com professores do ensino fundamental em uma rede municipal, identificou que o
sofrimento dos docentes estava ligado à formação deficiente, à dificuldade para operar regras
do ofício como, por exemplo, o controle das turmas, à inexistência de espaços de intercâmbio
profissional e de planejamento das atividades docentes às relações hierárquicas, à falta de
pessoal e de material nas escolas, à insuficiência de pausas e de momentos de lazer e
descanso, à excessiva jornada de trabalho, à perturbação dos problemas relacionados à
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atividade escolar no espaço domiciliar e, sobretudo, à falta de reconhecimento social aliada à
desqualificação e aos baixos salários. A respeito desse assunto Lipp (2002) assevera:
O que está possivelmente em jogo, é não somente a saúde e a satisfação ocupacional
destes valiosos profissionais, mas, tão importante quanto, sua eficácia em sala de
aula, os processos de ensino e aprendizagem e a qualidade em geral da educação em
nossas escolas. (p. 147).

Complementarmente, Moura (2000) apresenta as dez maiores fontes de esgotamento
na PDT dos docentes:
a) desmotivação dos alunos; b) comportamento indisciplinado dos alunos;
c) falta de ascensão na carreira profissional; d) baixos salários; e) más
condições de trabalho (falta de equipamentos e instalações adequadas);
f) turmas excessivamente grandes; g) pressões de tempo e prazos; h)
baixo reconhecimento e pouco prestígio social da profissão; i) conflitos
com colegas e superiores; j) rápidas mudanças nas exigências de
adaptação dos currículos (p. 185).

As imagens a seguir dispararam reflexões positivas, ou seja, referentes à parte do
prazer na PDT docente:

ABRAÇANDO O MUNDO
Ao apresentá-la, os docentes trouxeram relatos sobre o quanto seria difícil desistir de
sua dedicação ao ensino, mesmo frente às adversidades encontradas não somente na sala, mas
também no mundo. É sofrível abandoná-la, pois o trabalho educacional lhe propicia
recompensas, para além das monetárias.
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Nada paga esse momento em que o aluno abraça o mundo através do que aprende
conosco. E pra gente também é uma realização estar nesse lugar de mediador desse
processo. (Cárita)
Sim, saber que eu fui colaborador, parte deste processo em que o aluno não sabe
para onde vai mas encontra o seu caminho a partir inclusive dos nossos exemplos
de atitude. (Apollo)
Eu penso também, quando vejo essas duas imagens, que no decorrer de todo nosso
desenvolvimento, construímos e estruturamos corpo e mente. O que a pessoa é, ou
seja, o que nós somos e o que os alunos podem ser a partir das nossas colaborações
é o resultado das inúmeras experiências a que ela foi submetida no decorrer da sua
história. Isto inclui seguir caminhos de errar e aprender, abraçar oportunidades,
olhar para oportunidades com carinho e até mesmo sair do lugar da queixa. Ver o
problema é fundamental, mas é preciso sair dele. (Dionísio)
De fato, o nosso trabalho ocupa boa parte do nosso tempo, são jornadas longas,
iniciando muito cedo se estendendo até a noite. Raramente as pausas de descanso
e/ou refeições são como gostaríamos. O ritmo desta PDT é intenso e exigem da
gente muita atenção e concentração. Tem uma pressão aí pra gente abraçar as
novas tecnologias do mundo cobrando inclusive adaptação da gente a coisas que
não imaginávamos que teríamos que usar. Outro dia eu me peguei na sala usando
QRcode. Quando que eu imaginava há 12 anos atrás usar esse negócio (risos),
nunca. Tudo isso gera na gente tensão, algumas insatisfações e ansiedade na nossa
PDT. Eu acho que tudo isso é a PDT do professor. Mas tem algo maravilhoso aí. É
que é nesse processo que eu me realizo enquanto profissional. Um médico tem que
lidar com morte e vida todos os dias, advogado e engenheiro também tem lá suas
angústias. Esse é o nosso lugar. Eu reconheço tudo isto e é por reconhecer todas
essas coisas que posso me aproximar da minha profissão com atitude renovada.
(Ulisses).

Para encerrar esta oficina, a última imagem apresentada foi um desejo meu, presente
constantemente em todos esses anos de trabalho com os professores. O desejo de que eles
percebam que não há um jeito absoluto, correto, perfeito de se colocar na PDT. Existe a
maneira como cada um pode lidar com as situações. O exercício da docência tem
subjetividades tanto quanto a pessoa que o exerce tem, ou seja, cada um tem o seu jeito, e a
mensagem que eu queria deixar naquele momento era essa: o seu jeito, é o jeito certo. Mudei
a consiga para:

A seguir apresentarei para vocês uma imagem que nos trará um recado, um
conselho ou uma reflexão para o exercício da docência. Entre as angústias, alegrias
e exigências e tudo mais que floreia ou espinha a PDT, é fundamental inspirarmos
que: (Arteterapeuta)
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O JEITO CERTO

(Risos) Sabe que eu já me peguei tentando seguir o modelo do outro? Depois eu vi
que não dava conta. Acho que isso tava muito associado à minha autoestima.
Depois que comecei a me gostar mais e a valorizar mais o que eu fazia, eu me
desapeguei. (Aglaia)
Essa imagem me trouxe logo de cara o quanto nessa agonia e alegria da PDT a
gente precisa se compreender (Todos riem). Tô falando sério! Quantas vezes a
gente já se pegou esperando reconhecimento do outro e a gente mesmo não se
reconhece? Oxi, várias vezes. Eu vejo a imagem e penso assim, cada pessoa tem
uma particularidade e tem coisas que dá certo com um e com outro não. Eu gosto
muito do meu jeito de trabalhar. (Ulisses)
Então, aí agora você pegou na alma viu Di Cássia (risos). Fiquei sensível. Eu já fui
muito criticado por causa da minha prática, por usar muito o lúdico e até mesmo
muitas atividades sensoriais. Mas esse é o meu estilo, a minha estética de dar aula e
quando eu me desapeguei da opinião do outro e passei a validar o que eu fazia, foi
uma libertação. Realmente, é assim que me veja. Pra aquilo que eu faço, pra
disciplina que me proponho, o meu jeito, é o jeito certo e “cabou”. Ah, sim, vale
dizer que isso não me coloca no lugar de inflexibilidade, ou seja, eu mudo quando
for pra melhorar, mas não mais pra agradar os outros. (Apollo)

5.4

ESTRESSE: DECIFRO-TE OU DEVORO-ME

As pessoas que vencem neste mundo
são as que procuram as circunstâncias de que precisam
e, quando não encontra, as criam.
(Bernard Shaw-Filósofo)

Assente a tudo isso – e ademais aqui discutidos – me encaminho a pensar sobre a
importância de os professores decifrarem – entre si – quais eram os agentes estressores que
estavam no dia a dia deles. É evidente a importância de abordarem este tema em grupo.
Acredito que quanto mais informações e conhecimento nós temos sobre um assunto ou uma
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situação, temos mais condição de não ser devorados pela ignorância do saber, pelo acaso.
Saber sobre ajuda-nos a refletir e compreender, portanto, de conscientizarmo-nos sobre.

Quando isso é feito em grupo temos amplas oportunidades para desenvolver e praticar
redes de apoio, um comportamento correspondente à elaboração de resiliência. Redes de
apoio são conexões satisfatórias com outras pessoas. Kumpfer (1999) defende que os
indivíduos resilientes, mesmo em que ajudam a gerir situações de forma a encontrar apoio e
oportunidades para um desenvolvimento saudável e positivo. Kumpfer (1999) explica que
esta rede de apoio efetivo dos indivíduos resilientes pode ser tecida entre: suas famílias, na
escola, em coletivos de comunidades e pares que permitem elaborar habilidades positivas e
socialização saudável.
Assim para adentrar nos objetivos apresentados abaixo caminhamos com as demais
oficinas que comento a seguir:

Objetivos: Identificar quais são as causas estressoras do dia a dia deles. Dialogar sobre as
situações de estresse, compreender o que é resiliência e os seus benefícios no exercício da
docência.
Duração: as oficinas apresentadas a seguir dedicadas a essa temática aconteceram entre 3h a
3:30 min.
Mediação SOMA – Usamos a Prática Meditativa, o Grupo Dialogal, a Mediação
Arteterapêutica e Jogo Sensorial.
Mediação Arteterapêutica e suas Potencialidades Simbólicas usadas nesta oficina – em
direção aos seus objetivos propostos – mantiveram a linha das imagens metafóricas como
parte integrante do Jogo Sensorial.
O Jogo Sensorial criado para este momento foi o Círculo de Aprendizagens. O jogo
faz referências à brincadeira infantil do: Escravos de Jó29. Propôs uma intrincada teia de
metáforas que atuaram não apenas no nível simbólico, mas, sobretudo, na práxis, na
aprendizagem em equipe, da colaboração, sociabilidade, tolerância, bom-humor, persistência
e otimismo. Por tudo isso o jogo é inspirado nas oportunidades que ele apresenta de
experimentar e exercitar as demais habilidades socioemocionais como: cooperação,
29

Brincadeira entoada por cantiga popular que alude ao Folclore Brasileiro e à cultura africana. Uma cantiga de
roda comum no repertório da infancia de muitos brasileiros, que no ato de brincar, exige: concentração, agilidade
e boa desenvoltura na coordenação motora. Para além disto, a ludicidade tempera o ambiente, trazendo graça,
alegria e entretenimento aos que participam.
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criatividade, investigação, curiosidade, bom humor, protagonismo, autonomia entre outras.
Um momento para que imersos em situação desafiadora - ainda que lúdica - poderia
eustressá-los e ao mesmo tempo tirá-los da zona de conforto. Um momento explicado em
Morgan (1996, p. 16) onde usar uma metáfora implica um modo de pensar e uma forma de
ver que permeia a maneira pela qual entendemos nosso mundo em geral. Uma forma de ver e
pensar a psicodinâmica na organização educacional entre as muitas imagens possíveis,
dependendo dos sujeitos pertencentes a este espaço e do campo de representações criadas.

A seguir o manual de apresentação do jogo Círculo de Aprendizagens:
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Narrativa

Todos sentados no círculo, ao centro as cartelas com imagens e palavras que
usaríamos na sequência. Cada um escolhe o que usará para passar a adiante, conforme a
música. Depois que todos já estavam posicionados e com seus respectivos objetos em mãos,
segui com as orientações:

Este é um jogo com proposta sensorial, ou seja, a partir do que vocês sentirão aqui
no jogo, vocês terão percepções sobre o que pode se configurar como motivo de
estresse, tanto positivo como negativo, na PDT do professor. È importante que
sintam que escutem sinceramente tudo que será acordado dentro de vocês. O
objetivo do jogo é concluir a rodada da música até que não mais se atrapalhem, ou
seja, até que entrem em sintonia entre vocês. Depois que eu der o sinal, eu já não
posso mais interferir em nada. Vocês terão autonomia para se organizar e seguir o
jogo adiante. OK? Lembre-se que o nome da nossa oficina é decifro-te ou devorame. Ou seja, não custa nada ser repetitiva para sinalizar que o nosso objetivo é
identificar, claro que de maneira descontraída e lúdica, os fatores estressores da
nossa PDT. Valendo! (Arteterapeuta)

Começado o jogo, fiquei de fora do círculo em observação. No início bagunçaram
tudo acumularam objetos nas mãos, atrapalhando o fluxo de continuidade do jogo. As
tentativas de entrar em sintonia correram entre uma, duas, três, várias. Durante o processo foi
comum um acusando o outro de não passar o objeto na hora certa, de atrapalhação com a
música, teimosia em não reconhecer que o atraso de passar o objeto poderia estar consigo,
risos, irritação e até mesmo algumas tentativas de desistência.

Até que surgem as primeiras reflexões e percepções em direção ao objetivo:

(Risos) Afff! Impressionante como a gente se estressa com coisas bobas. Eu tô aqui
pensando como eu tô sensível a ponto de uma besteira, uma brincadeira me tirar do
sério. (Aglaia)

Na tentativa de levá-la a uma compreensão maior pergunto: O que te deixou irritada?

O colega demorar de passar o objeto, a lentidão do outro. A gente explicou várias
vezes a mesma coisa e nada, gente, presta atenção. (risos). Meu deus, como é difícil
lidar com o ritmo do outro. É bem assim no trabalho, (risos) as vezes a lentidão do
colega atrasa tudo. (Aglaia)
Ou melhor dizendo, as idiossincrasias né? Cada um tem um jeito lembra? Difícil é
lidar com o que não é nosso. (risos) (Ulisses).
Mas vamos seguir minha gente, desiste não, vamos continuar. (Apollo)
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O jogo seguiu trazendo desafios de convivência, de aprendizado quanto ao ritmo, à
atenção, à concentração e até mesmo quanto às formas criativas de se ajustar na dinâmica do
jogo. Começamos com a música cantada em voz alta, até que eles conseguissem finalizar o
processo. Quando terminaram em ritmo de celebração e muitos risos, perguntei se eles
topavam ir para a fase II do jogo. O movimento era o mesmo, mas dessa vez eles não iriam
oralizar a letra da música. Eles iriam apenas fazer o som de, por exemplo: la la lalala/
lalalala, lala/ la/la/la/la/lalalalalaaaaaa, lala. Toparam e seguimos. Isso demandou mais
tempo para se readaptarem às supostas novas regras. Tentaram uma vez, duas vezes, três e até
que depois de muitas, conseguiram, aí foram mais celebrações. Demonstraram entusiasmo
com a recompensa e boa sensação de vitória e perguntaram: Tem fase III por acaso?
(Dionísio). Quando disse que sim, o próprio Dionísio sugeriu que continuássemos o jogo e
todos concordaram. Em relação à primeira fase já se apresentavam mais bem-humorados,
simpáticos uns aos outros, mais maduros. Seguimos então com a fase II, que era no silêncio.
Mentalmente eles cantariam a música e manteriam o movimento de giro, circular, dos objetos.
Quando isto foi explicado, uns olharam para os outros como quem traduzisse um sentimento
de que dessa vez seria mais difícil. Sem que ninguém discordasse seguiram, em silêncio.

Tentaram uma, duas, e na terceira vez conseguiram. Entre palmas e risos fechamos as
três fases do Jogo Sensorial. Na sequência expliquei para eles que as cartas do centro traziam
palavras e imagens que poderiam ajudá-los na narrativa sobre o que sentiram e até mesmo
aprenderam na experiência desse jogo. Expliquei que cada um poderia pegar as palavras ou
imagens que o representassem. Foi dado um tempo para que fizessem as suas escolhas e, feito
isto, seguimos para o Grupo Dialogal. Sinalizo que sobre as palavras escolhidas para sinalizálas, aqui no texto farei a escrita em caixa alta.

O Grupo Dialogal acordou discussões interessantes e por vezes, como ditas por eles:
Um desabafo sobre o quanto o cotidiano da PDT docente exige esforço para lidar com as
dificuldades, não somente do trabalho, mas principalmente de relacionamentos entre os
colegas, e o quanto isto é impactante para causar estresse.

Eu escolhi aqui as palavras: IRRITAÇÃO, PESSIMISMO, MAU HUMOR, (risos).
Escolhi por tudo que me provocou no início. Como é ruim esse lugar de ter que se
adaptar a algo novo, a um desafio que depende dessa palavra aqui COOPERAÇÃO.
Havia muita DESATENÇÃO na primeira fase e eu acho que isso é bem comum entre
a gente no dia a dia. Eu já me peguei várias vezes estressada com a falta de atenção
do aluno, do colega de trabalho que fica no zap zap nas reuniões. Também trouxe
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aqui a palavra AFLIÇÃO que foi como me senti e se eu fizer uma comparação com
o dia a dia eu percebo o quanto eu me estresso com coisas que precisam de um
tempo natural para acontecer. (Aglaia)
Nossa, sabe o que pensei aqui? (Risos), eu trouxe a palavra EQUILÍBRIO. O jogo
me remeteu ao quanto eu tenho que conciliar as exigências da escola, do aluno, a
família, as mudanças constantes na sociedade e as necessidades pessoais. (Ulisses)
Eu me vi aqui entre vários fatores com uma necessidade enorme de exercer
LIDERANÇA, quando no início eu percebi que estávamos na DESORGANIZAÇÃO.
Essa coisa de tentar arruar é muito a minha cara e as vezes, eu assumo, (risos) eu
me estresse muito, muito mesmo quando vejo que as pessoas não entram na ordem.
(Apollo)
Eu senti até RAIVA, (risos). No início me deu uma PREGUIÇA e quando eu via que
logo na fase i a gente tava demorando foi como um CASTIGO ficar ali. Acho que se
a gente não tivesse compreendido a sacada da COOPERAÇÃO, a gente não
chegava no fim. (Aglaia)

Sem perder de vista os pontos positivos do estresse, os estudos de Nanni, Thompson e
Levine (1996 apud RIOS, 2006) sinalizam sobre um grau ótimo de estresse, quando este
contribui para a estabilidade do organismo conferindo eficácia ao comportamento. Quanto a
isso, Aglaia trouxe sobre o seu aprendizado a seguinte reflexão:

Quando a gente saiu da Fase I, até a Fase II e III eu já estava gostando sabia?
Aquele sentimento de vencer a fase um me trouxe um sentimento mais OTIMISTA,
de DESAFIO. Na Fase III principalmente eu já não vi como PROBLEMA, quando
foi dito que seria em silêncio. Ali eu já estava vendo uma oportunidade de
ORGANIZAÇÃO e de pôr em prática a MAESTRIA PESSOAL, ou seja, o que eu
aprendi com a experiência. Isto me deixou muito SURPRESA com o tanto de
sentimentos, bons e ruins que foram acordados em mim. (Aglaia)
Eu acho que de tudo que vivemos até agora isto aqui foi o que mais me deixou
mexida, (risos). Porque eu nunca pensei que eu ia me irritar tanto com bobagem. Eu
fico até com vergonha, (risos entre todos exibindo clima de descontração), quando
penso que eu tava acusando o outro e nem mesmo eu vi que eu que tava atrasando o
jogo, (risos). Pra mim o mais importante foi acordar a consciência. Depois que eu
vi que eu tava errada tudo mudou, o sentido do jogo mudou, nossa, qualidade total.
Sim, e tem mais, eu consegui inclusive, enxergar alternativas, ou seja, me senti mais
disposta e criativa. (Carita)
Então, eu me lembrei de muitas coisas que a metáfora do jogo me remete. Tipo, Não
são somente os fatores da escola que me Estressam. Eu vejo este simbólico
movimento que vivenciamos aqui no jogo da vida. Ou seja, no trabalho, em casa,
com filhos, nos afetos e desafetos. Tá na vida toda. Eu acho que o que senti aqui foi
o quanto preciso de INTELIGÊNCIA EMOCIONAL, de BOM HUMOR, de quebrar
alguns MODELOS MENTAIS e de TRABALHO DE EQUIPE. (Afrodite)

Desafios demandam adaptação para preservar o bem-estar e a qualidade de vida,
exigem comportamentos adaptativos, tanto do corpo quanto da mente, que se organizam na
forma como cada indivíduo constrói as estratégias de enfrentamento ou diante da ausência
delas. (RANGÉ, 2001). Quando o indivíduo se mostra menos sensível à monotonia, a
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capacidade de aprendizagem cresce, e afina-se em atitudes com percepção otimista. Para
melhor esclarecimento quanto aos agentes estressores, tomados como possíveis causas –
Folkman e Lazarus (1984), Delboni (1997), Lipp (2000) e Rossi (2015) subdividem em:
Pessoais, Sociais, Organizacionais e, Familiares e Afetivos. Ambos se apresentaram ao longo
do jogo e ficaram expressos entre eles de alguma maneira no Grupo Dialogal.

Os fatores pessoais explicam-se nas dificuldades emocionais. Dentre elas estão:
insatisfações com a própria aparência física, sentimento de culpa - atribuído aos outros ou a si
mesmo - a raiva contida, a timidez, o medo de falar o que pensa e ser indevidamente julgado,
vergonha de si mesmo, insegurança, medo de errar, perder.

Os fatores sociais correspondem: falta de segurança e medo para circular em espaços
públicos e privados a exemplo de uma praça, um ponto de ônibus. Problemas com falta de
dinheiro para manutenção básica e dificuldade para administrá-lo, ora o desemprego, ora a
recolocação no mercado de trabalho, o trânsito caótico, os ambientes sociais com condições
insalubres e espaços populares desestruturados e desassistidos etc.

Os fatores organizacionais apresentam-se na ambiência de qualquer espaço de
trabalho, seja em lócus educacional, comercial, legislativo e outros. São problemas de
relacionamentos com os colegas de trabalho; as dificuldades na interface do processo de
ensino-aprendizagem; os desgastes ocasionados pelos repetitivos ou insatisfatórios processos
institucionais, as greves, a falta de manejo e tempo para aprendizagem no uso de tecnologias,
a falta de recursos materiais suficiente para o desempenho laboral; indefinições e
instabilidades quanto aos planos de progressão, cargos e salários, baixa remuneração, excesso
de trabalho; insegurança quanto ao vínculo empregatício.

Os fatores familiares e afetivos correspondem aos vínculos estabelecidos nas relações
entre as pessoas: problemas conjugais, luto, doença prolongada, conflitos entre amigos e ou
familiares, nascimento, casamento.
Qualquer um desses agentes pode ser disparado pelo meio externo – trabalho,
ambiente social, calor, frio – ou meio interno como – tristeza, angústia, medo, e até mesmo a
alegria. (LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2002). De acordo com Inocente (2007),
somam-se a estes: os fatores Orgânicos – referentes à condição de saúde do organismo do
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indivíduo – fatores Ambientais – em relação a locais de trabalho ou de residência tais quais
haja: poluição (visual, sonora...), bagunça, barulho, invasão de espaço privado, excesso de
pessoas no determinado lugar- e, fatores Alimentares a exemplo de: ingestão de substâncias
que, em excesso, podem contribuir para inquietações do organismo (cafeína, os açúcares, sal)
ou até mesmo intolerâncias e alimentação desequilibrada.
Os docentes também trouxeram palavras importantes como: CONTAGIANTE
referindo-se a importância do clima organizacional para estabelecer laços de afeto e o
EUSTRESSE muito referido e discutido ao longo das oficinas; INSTIGANTE, ainda fazendo
alusão ao como é importante sentirem-se motivados e tocados para fazer algo que acreditam;
A REFLEXÃO, tão necessária antes de julgar as coisas. Comentaram o quanto é fundamental
para não ser devorado pelos estressores do dia a dia, ouvir o que está sentindo, parar para
pensar sobre e depois tomar decisões, ou seja, jamais tomar decisões com raiva ou mágoa.

Outra palavra trazida, e que se fez entendida por eles como sofrimento e estresse na
PDT foi a falta de autonomia. Sobre AUTONOMIA havia 02 exemplos (relatos) em comum a
ambos: o primeiro referia a sua própria autonomia, ou seja, expressaram que quando a sua
liberdade é cerceada no âmbito de trabalho, ambos se sentem, pressionados, reprimidos e
“entupidos”. Compreendem algumas situaç es como se estivessem vigiados e cobrados, não
exatamente, quanto ao que podem fazer diante das questões pedagógicas estabelecidas pela
instituição, mas que, sobretudo quando a instituição, seja ela qual for, obriga e cobra ações
sem que eles sejam consultados quanto ao pensar no desenvolvimento daquilo, isto se
apresenta como fator de estresse em potencial. De certa forma estavam questionando a falta
de diálogo, de negociação da instituição com eles, para o planejamento de ações com os
alunos, já que eles eram as pessoas mais diretas aos alunos. O segundo relato traz o olhar da
empatia. Por saberem o quão difícil é lidar com a negação da autonomia em suas ações, eles
trouxeram que sentir isso na pele, foi fundamental para garantir que na sala de aula todos os
alunos pudessem se expressar livremente tendo espaço para a socialização e a colaboração:

Quando alunos são muito cobrados eles reprimem e não rendem na sala de aula.
(Afrodite)
Às vezes a gente cobra muito do aluno, não dá nem chance dele respirar enquanto a
gente fala e fala, fala e joga um monte de assunto e esse aluno acaba sem a chance
de colocar suas opiniões críticas e até mesmo sentimentos sobre o que estamos
falando. Já percebi que tem alunos na sala que quanto menos eu olho pra ele mais
confortável ele fica. É como se o meu olhar fosse uma cobrança. Esse sentimento de
ser a pessoa que pressiona o outro não é legal, principalmente quando é o nosso
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aluno. Às vezes isso parece timidez, mas com o tempo e até agora mesmo eu me
pego pensando mais ainda sobre a minha maneira de cobrar desse aluno. (Ulisses)

Outras duas palavras presentes no círculo do jogo, trazidas pelos docentes no
momento do Grupo Dialogal foram COMUNICAÇÃO e INFORMAÇÃO. Através delas
refletiram o quanto às vezes é negativamente estressante não ter acesso a informações na
PDT, o quanto é difícil estabelecer a comunicação com alguns colegas de trabalho quando por
vezes encontram os vínculos afetivos comprometidos por ruídos, fofocas e desavenças
alheias. Nesta sequência também socializaram trazendo APRENDIZADO EM EQUIPE, em
alusão a necessidade de constantemente atualizar-se, MAESTRIA PESSOAL como demanda
de busca constante pelo aprendizado individual para que o TRABALHO EM EQUIPE possa
fluir e fruir.
Quanto a isso, Lipp (2014) e Rossi (2015) apontam entre seus estudos e pesquisas que
uma sociedade em constantes transformações conta com demais fatores disparadores do
estresse: Globalização, Computação, Informatização e Mecanização na produção de serviços
e produtos. Em meio a todas as colocações e reflexões postas com a ajuda dessas palavras,
ajudaram a decifrar o quanto o estresse pode ser acionado pelas mais variadas causas,
presentes nas situações da vida e da PDT, sendo, pois, experimentadas diariamente.

Adiante, as palavras PRESSÃO, TEMPO e PRESSA foram lançadas ao centro e
provocando mais questionamentos sobre algumas situações entendidas por eles como agentes
estressores no ambiente do trabalho e, outras que não estão diretamente na dimensão do labor,
mas que se imbricam de tal forma que uma acaba interferindo e até mesmo comprometendo a
outra:
O sistema de ensino do lugar que trabalhamos; A pressão de ter que dar conta
daquele planejamento; A cobrança de orientar alguns alunos quando situações
como sexualidade surgem, e não é possível fazer de conta que não está ali; quando
se veem sem tempo pra se divertir, ter lazer ou “espairecer” porque o acúmulo de
trabalho não deixa; A carga horária que acaba invadindo a hora de estar com a
família ou acompanhar um parente no médico; O transito que não ajuda quando é
preciso correr de um lugar pra outro. (Ulisses, Afrodite, Cárita, Aglaia...)
Quando eu vejo que no final de semana não vai dar tempo de ficar com a família eu
fico dividido e me sentindo culpado porque eu sei que naquele dia eu tenho que
estar com eles mas também sei que tenho mil coisas pra fazer. Quando não é aula
pra pensar, é avaliação pra preparar ou corrigir. Tem situações inclusive que eu
tenho que fazer trabalho extra pra compensar a renda. A renda de professor não dá.
(Apollo)
Isto me faz lembrar, quero dizer, o questionamento que eu me faço é até que ponto
tudo isso vale a pena, sabe. A gente trabalha, trabalha e no final isso me leva pra
onde? O universo da docência é uma Matrix. (Dionísio)
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Como a gente coloca o trabalho como algo absoluto na vida da pessoa. A gente
coloca na frente de tudo por causa de um sistema que enrola todo mundo. Me rouba
o prazer. (Ulisses)

Quando dito isto, aproveitou-se o gancho para colocar a palavra prazer, de maneira
que pudessem refletir e entender: O que seria o prazer no meio de tudo isso então? Fizeram
paralelos com situações de outros engajamentos culturais ao citarem os indígenas e os povos
africanos. Tentaram explicar que entre esses grupos o fato de ter canto, dança e outros rituais
durante e depois o trabalho, o labor, parecia ser mais fruído, menos penoso. Dialogaram que o
lugar do prazer na satisfação e na realização de cada um durante o processo do trabalho
estaria: em chegar à sala e ver os alunos engajados e acompanhando a aula de forma
participativa; em ver durante as aulas o crescimento do aluno; Encontrar um ex-aluno na rua e
ouvir um feedback de como foi importante a sua participação no crescimento pessoal dele;
Participar de uma reunião acadêmica podendo sugerir ações e vê-las sendo realizadas ou, caso
não sejam acatadas, ao menos serem respeitosamente ouvidas; É saber que tanto sacrifício em
realizar alguma coisa de alguma forma valeu a pena. É ter convicção de que a profissão
docente é fundamental pra qualquer um dos que estavam ali chegarem até ali e, neste
momento relembraram de alguns professores que marcaram a história deles sendo, inclusive,
importantes para o seu jeito, a sua filosofia e a sua capacidade em esperançar, que cada um
usa hoje para ministrar suas aulas.

Eu me lembro de uma professora que chagava na sala sempre muito cansada, com
olheiras e rouca. Ela foi a professora que mais pegou no meu pé. Não tinha isso ou
aquilo de desculpinha não. Hoje eu entendo perfeitamente aquele olhar cansado e
sei que muito do como ele a lidou comigo foi fundamental pra eu ser o professor que
sou hoje. Às vezes em sala, quando encontro um aluno, tal qual eu fui, rebelde,
inquieto e confuso, eu sei que aquele jeito dela de escutar e ao mesmo tempo não
passar a mão na cabeça é o jeito certo. (Aglaia)

Ainda refletindo sobre onde estaria o prazer na “confusão do sofrimento” – assim dito
por eles – mencionam que a angústia é material de trabalho para o artista e que, ser professor
é um ato artístico que precisa ser usado:

A vida é feita de escolhas e muitas vezes a gente dentro do contexto precisa fazer
escolhas, claro que muitas com limitações, mas eu, particularmente neste contexto,
no meu contexto agora, me vem à mente que esse é nosso contexto, algumas coisas
não mudam e ficar parado não vai fazer mudar ou esperar que mudem é arriscado.
Eu tento encontrar prazer buscando alternativas que muitas vezes não são as
melhores, mas as que resolvem e quando é resolvido aquilo me traz uma sensação
de prazer tão intensa que me sinto garantido e encorajado pra próxima. (Afrodite).
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No compasso em que os docentes versavam sobre as suas interpretações e
desvendando os fatores causadores de estresse nasciam também impulsos criativos individuais
e partilhados – colaborativamente – sobre o “como” poderiam usar essas atividades
vivenciadas por eles, na sala de aula deles. Expressavam assim o quanto transportar-se a essa
experiência favoreceu ampliar entendimento de si e do outro a ponto de querer estender a
atividade em suas aulas, acreditando no efeito que ali se traduzia.

Eu quero trazer a palavra CRIATIVIDADE. Uma coisa bacana que eu sinto agora e
que me convida é fazer esses jogos, quero dizer, criar jogos sensoriais para colocar
meus alunos em situações que eles possam aprender sentindo, sabe. Fazendo!
Vamos Ulisses criar jogos? (Afrodite)
Eu topo, acho super válido. A gente pode pegar aquelas coisas que a gente já vinha
comentando, sobre interdisciplinarizar, e contextualizar. Se pra gente é difícil lidar
com algumas coisas e, através dessa brincadeira de ver a verdade, a gente consegue
de maneira leve, se dar conta dessas coisas, imagine pro aluno! Pra eles vai ser
ótimo, até pra despertar a criatividade deles. Fechou! (Ulisses)

Nas entrelinhas deste diálogo vê-se a questão do trabalho criativo e, claro,
colaborativo, surgindo com um tema relevante na produção do cuidado e do protagonismo
docente no cotidiano. Pensando a criatividade como sendo a produção de uma obra-prima, ou
um projeto genial alguns autores acreditam que existem certos aspectos da personalidade que
estariam presentes nos indivíduos que criam. São eles: maior tolerância à desordem e à
complexidade, fluência e flexibilidade de ideias, inconformismo, ou seja, necessidade de
mudança, independência de julgamento, abertura à fantasia e à imaginação, alta motivação e
curiosidade, entre outras. Estes traços facilitariam a produção.
A seguir apresento uma sequência de imagens que falam sobre este momento:
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5.5 ENCERRAMENTO: ENTRE PONTES E BARREIRAS ELABORANDO RESILIÊNCIA

Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim
Continua sempre que você responde sim à sua imaginação
A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não
...
(Guilherme Arantes/Jon Lucien)

Falar sobre fatores estressantes – entre causas e consequências – e PDT na proposta
desta pesquisa requereu tratar o tema resiliência de maneira que é neste lugar que as Oficinas
propõem-se passear. Digo passear, porque pensei em trazer o tema de maneira leve e
divertida. Sobre resiliência, retomo-a sinalizando ser este termo usado para expressar: 'ter
força para lidar', ou 'estar determinado a coisas até o fim'. Implica pessoas sendo mentalmente
fortes, o suficiente para manter sensação de bem-estar, enquanto enfrenta desafios. É
mobilizar recursos pessoais para prevenir, tolerar, superar e ser reforçado por experiências e
eventos adversos. Segundo Cyrulnik 200 , p. 77), resiliência é “um processo, um conjunto de
fenômenos harmonizados em que o sujeito se esgueira para dentro de um contexto afetivo,
social e cultural. A resiliência é a arte de navegar nas torrentes”.
Os professores vivenciam algumas consequências de estresse provocadas por
mudanças constantes no cenário da educação, representadas por sentimentos diversos diante
das circunstâncias do próprio processo histórico, cultural, socioeconômicos e tecnológico.
Mudança, de forma geral, é algo que inquieta e exigem novas posturas, novas habilidades,
mediações e formações para adaptação. O que estamos discutindo está presente e pulsante.
Ora em tom de simulacro, ora em voz ativa e revelada. Mas o que fazer? Manter-se neste
lugar, vitimando-se ou se auto sabotando, ou reconhecer os seus próprios recursos em
potencial para o enfrentamento e ajustamento em situações que os favoreçam?
Objetivo: Experimentar respostas criativas diante de adversidades.
Duração de 3h.
Mediação SOMA – Grupo Dialogal, Mediação Arteterapêutica, Jogo Sensorial.
O Jogo Sensorial: Pontes e Barreiras é um ambiente – plataforma - criado para que
pudessem experimentar formas criativas ou não de resolver um desafio, ou a depender da
interpretação de cada um, como um problema.

A seguir, apresento o manual explicativo deste jogo:
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Narrativa
Neste dia não tivemos a prática meditativa, fomos direto ao jogo e às suas explicações:

Este é um ambiente, uma plataforma simulando dois lados, divididos por uma ponte.
Vamos formar duas fileiras com a mesma quantidade de professores. Três de um
lado, A, e três do outro, o lado B. Quem está no lado A, deve passar para o lado B.
Quem está no lado B, deve passar para o lado A. Cada par da dupla deverá se
encontrar no meio e a partir daí pensar o que fazer. Vejam que na ponte não é
possível passar dois ao mesmo tempo em espaço de folga. Ou seja, o espaço é
apertado e vocês precisam pensar como vão fazer pra passar. A depender de como
vocês enxergarem, isto pode ser um problema ou desafio. Pode ser uma Ponte ou
Barreira. A proposta do trabalho de hoje é experimentar a elaboração da
resiliência. Mais uma vez eu lembro: Não ignorem nada do que irão sentir, pensar e
expressar. Muitas metáforas estarão implicadas à medida que vocês começarem a
criar e pensar junto e, todas elas podem compor o Grupo Dialogal. Como estamos
em pouca quantidade, à medida que terminarem as duplas, você podem recomeçar
trazendo outras ideias que surgirem.
(Arteterapeuta)

As duplas se formaram espontaneamente. A primeira demorou um pouco, talvez por
ser a primeira, para trazer respostas. Até que surgem as primeiras iniciativas, metáforas e
reflexões. Como eles já haviam passado por outras oficinas que faziam referência ao valoroso
entendimento das metáforas, ao passo em que surgiam, espontaneamente começou a surgir o
Grupo Dialogal.
Dentre as metáforas que emergiram no diálogo colaborativo do grupo, estava presente
a afirmação quanto à importância de buscar estratégias criativas para o enfrentamento dos
desafios.
Diferentemente de invulnerabilidade a resiliência é desenvolver-se positivamente
apesar das condições e dificuldades; responder de forma mais consistente aos desafios e
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dificuldades; de reagir com flexibilidade e capacidade de recuperação diante desses desafios e
circunstâncias desfavoráveis apresentando uma atitude otimista, positiva e perseverante
mantendo um equilíbrio dinâmico no decorrer e após a adversidade. Resiliência e
invulnerabilidade não são equivalentes, assim explica Cyrulnik, (2005) complementando que
não significa que o indivíduo saia da crise ileso, como implica o termo invulnerabilidade.
Resiliente não é usar um escudo protetor, blindar-se quanto a qualquer problema, mas “estar”
resiliente diante de um processo dinâmico.
Encontrar humor e criatividade na própria “tragédia” ajuda a lidar com sentimentos
negativos, e suportar situações adversas.

Na figura acima eles optaram por um se abaixar, para que fosse possível o outro
passar. E quanto a isso refletiram que:

(Risos) Sim, é isso aí. As vezes para resolvermos algumas situações a gente precisa
se abaixar, baixar a crista, eu quero dizer. Entender que não sabemos tudo.
(Dionísio)
Concordo e me fez pensar também que isto pode ser um ato de humildade. Deixar o
outro passar não me faz menor, ao contrário, me torna grande exatamente pela
generosidade do ato. (Apollo)

Dando continuidade:
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Em um momento o professor carrega a professora nas costas, dando duplo sentido em
suas interpretações. Trouxeram argumentos de como às vezes eles levam os problemas do
outro pra casa. Sobre quantas vezes eles se sentem politicamente obrigados a fazer o que é do
outro para garantir a sua permanência entre os pares e na própria instituição. O outro ângulo
visto é de que, muitas vezes, isto não é um fardo, mas um ato de generosidade. Quando
ajudamos o outro, isto desperta um sentimento de solidariedade, de bem-estar por ter se
sentido importante para alguém.
Já me vi assim várias vezes, mas também aprendi que nem sempre carregar o outro
nas costas é carregar um fardo. Aprendi que as vezes isto pode nos ensinar muito
quando nos colocamos a serviço do outro. O quanto a gente cresce nesse momento.
(Aglaia)

No engajamento da elaboração de resiliência, é também pilar deste processo a
independência, ou como Kumpfer (1999), Cyrulnik (2005) e Wollyn (2004) descrevem a
interdependência, baseada na capacidade de estabelecer fronteiras entre si (seus próprios
problemas) e pessoas próximas, distanciar-se daqueles que manipulam e fragilizá-los nas
relações pessoais ainda que não tendenciosamente. Define-se como conhecimento limites
estabelecidos entre o self e o ambiente de problemas; a capacidade de manter distância física e
emocional, sem cair no isolamento, ou seja, mantendo a rede de apoio.

Na imagem ao lado eles apresentam uma dança. Duas docentes decidem se abraçar e
passar dançando. Logo após cada uma chegar ao seu lado – A e B – riem muito e começam as
interpretações.
Bom humor. Bom humor sempre. Se a gente cultuar negativismo, preguiça e ficar
chorando miséria, as ideias fogem da cabeça. Fazer relações de parceria com os
colegas ajuda bastante nas tratativas dos nossos desafios. (Afrodite)
Eu acho que de todas as maneiras que fizemos essa foi a que me despertou mais
sabor, (risos). Como a alegria e o otimismo são contagiantes. Dá vontade de ficar
perto de pessoas assim. Isso me inspira e ao mesmo tempo me faz ver assim, muito
sinceramente o quanto eu me sinto pesado com coisas que poderia levar com mais
malemolência. (risos). (Dionísio)

Outras duas formas de passar, que considero importante citar aqui, foram as seguintes:
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Na primeira a professora se apoia nos pés do colega e ele também se apoia no corpo
dela, tentando manter uma compensação de equilíbrio quando as forças de ambos são jogadas
para frente para trás. Dentre as muitas interpretações trazidas aqui, esta é uma bela forma de
demonstrar a rede de apoio.
Olha aí a nossa rede de apoio. A gente falou disso o tempo inteiro em nossas
oficinas que eu acho que já é orgânico pensar assim. Assim eu quero dizer que
quando estamos unidos, apoiados uns nos outros, a gente consegue superar o tal do
desafio. (Cárita

Então, é uma situação muito comum na PDT. As vezes a gente acha até qua vai
cair, fazer algo errado ou sei lá. Mas quando a gente percebe que não tá sozinho,
que é possível e honesto dividir esse suposto peso, a gente consegue avançar. Muito
bom isso. (Ulisses)

Logo ao lado a imagem demonstra uma passagem que instigou a todos. É quando um
se deita e o outro passa. Mais uma vez eles argumentaram sobre o duplo sentido.

Ora você pisa nas pessoas pra conseguir o que quer e ora você aproveita a
experiência do outro para construir o chão que você precisa para seguir em frente,
ganhar fôlego, tomar impulso. Eu vejo que tudo depende de como vamos encarar a
situação. (Apollo)
Eu já me vi assim. Colocando-me a disposição, sendo base para ajudar o colega,
me pondo inteiro a disposição do que for preciso. Mas também já me senti usado.
Disso tudo ficou uma lição que eu acho que aí que mora a resiliência. Eu aprendi a
aprender com tudo que me é dado. Isso de fato muitas vezes me estressou, me
adoeceu, me incomodou bastante. É a chamada expressão de servir de cama pro
outro deitar. Mas em compensação a gente para e pensa, o que é meu ninguém tira.
(Ulisses)

Sobre a Mediação Arteterapêutica e as Potencialidades Simbólicas – o momento
final ficou reservado para a livre expressão, logo após o jogo. Para esse momento dispus em
todo ambiente uma variedade de recursos para trabalhar a Arteterapia. Organizei vários cantos
para Escrever, Pintar, Desenhar; o canto dos Instrumentos Musicais; outro para usar Argila;
um canto para fazer Escultura ou Máscaras e outro com indumentárias que os permitissem
compor personagens. Ainda sobre a mediação arteterapêutica, esteve presente no Jogo
Sensorial o uso do corpo, da Expressão Corporal para dar voz ao que seria pensado por
cada dupla como resposta para passar para o outro lado da ponte. Expressar-se corporalmente
contribui não somente para dinamização de movimento, mas também para leitura corporal,
para perceber o corpo sutil que, por muitas vezes, até por reflexos da modelagem do nosso
sistema nervoso, não é pensado, nem dito e às vezes nem mesmo percebido e despertado. Ao
fazer uso do corpo para acordar tratativas de solução ao desafio dado experimenta-se um
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território de descoberta por meio da vivência na qual o corpo é o ponto de partida para a
exploração das potencialidades expressivas e criativas inerentes em cada um. O aspecto lúdico
fez-se presente, tendo o prazer e o riso como combustíveis.

Abaixo apresento imagens sobre a composição do ambiente:

Após as discussões sobre os fatores de elaboração de resiliência, os professores foram
convidados a ocupar um dos cantos da sala onde estavam as muitas formas de expressar-se:
Música, canto, drama, corpo, pintura, desenho colagem argila, entre outros. O tema seria o
aproveitamento das discuss es afloradas no Jogo da “Ponte”. Orientei-os a expressar o que
eles reconheciam de melhor em si mesmos para dar conta do estresse e da PDT. Aos poucos
cada um foi se reconhecendo, por afinidade, nos cantos propostos na sala. Coloquei um som
instrumental como fundo musical e dei-lhes o tempo de 40 minutos.
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Docente ocupando o canto da poesia,
demonstrando total envolvimento e fruição em seu
ato criativo e reflexivo. Em alguns momentos fazia
paradas para observar o que os demais faziam ou
para dizer o quanto se sentia leve e feliz com tudo
que estava vivendo e descobrindo.

No primeiro quadro o professor escrevendo a sua poesia para falar de si e seus
talentos; E na segunda foto, já compondo um personagem que ele mesmo criou enquanto
esperava os professores terminarem.

Professor em fase de construção, elaboração e apresentação da sua produção criativa.
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As fotos acima apresentam as outras formas que os professores escolheram para se
expressar e falar de seus talentos e formas de ser resiliente. Entre os recursos disponibilizados,
os escolhidos foram: Pintura, Desenho, Poesia, Registro de Imagem (Fotografia) e o
Drama para recitar a poesia. Algumas dessas expressões já foram apresentadas na discussão
acima. Para as demais, não citadas em suas Potencialidades Simbólicas e criativas, considero
relevante algumas explicações sobre:

- Pintura: representa sensações e sentimentos, surge da necessidade do sujeito deixar
a sua marca no mundo. Ora requer controle motor (tinta mais rígida), ora ajuda na expansão
de movimento (tinta mais aguada), remetendo, portanto, o contato com o campo emocional.
Pode estar ligada a livre movimentação do gestual, ou a (re) conectar emoções, motivada pela
catarse que a pintura facilita. Pintar livremente, sem rigor à técnica, desperta percepção da
capacidade criativa e sentimentos de gratificação.

- Poesia: faz parte da escrita criativa, ao passo que também se faz presente em
Narrativas sobre os sentimentos, críticas e olhares ao mundo. Escrita criativa, criar histórias e
o teatro desenvolvem narrativas que possibilitam emersão de personagens (personas). Alguns
sentimentos são tão confusos, perturbadores e dolorosos que ficaria difícil expressá-los sem o
abrigo na poesia. Visto assim o sentir, pensar e fazer poético das narrativas convida a
reconstrução e integração ”do nosso eu”, ao resgate da autoestima e autoconfiança.
- Fotografia: estimula a (re) leitura do entorno, a observação, o confronto com a
própria autoimagem.
- Drama: permite a experimentação de novos papéis em suas comunicações
simbólicas. Vivenciar situações teatrais na Arteterapia é uma importante mediação artística
para que percebamos através do nosso próprio corpo, a importância de usá-lo como elemento
terapêutico e socioeducativo. Por meio de encenações, conectamos o eu imaginário que
muitas vezes traz à tona questões reveladoras da subjetividade Boal (1976).
Logo abaixo a imagem de outro professor se expressando através do que ele
considerou como a melhor parte dele mesmo: a sensibilidade para a fotografia. Fotografar
para ele é um dos melhores momentos, o que ele mesmo traduziu como eustressante e
distressante.
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Imagem do Professor fotografando para compor a sua produção artística

O final deste dia foi marcado pela apresentação de cada um sobre o que eles tinham de
melhor. Quais os pontos fortes que eles reconheciam em si a favor de ajudá-los a caminhar na
PDT. Também ficou marcado pelas validações que trouxeram uns aos outros.

5.6 CELEBRAÇÃO

O último encontro, essencialmente pensado para fins de pesquisa, foi elaborado para
aferir o trabalho investigativo em seus resultados obtidos nesta pesquisa e dedicado. Após 8
meses, nos reencontramos para a CELEBRAÇÃO. Momento de reconhecer os resultados que
contribuíram para o desenvolvimento individual e do grupo.

Convite da Celebração - Vernissage
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Por natureza, social, somos celebrativos, ou seja, nos reunimos para comemorar
aniversários, rituais de passagem, funerais, memórias e outras manifestações. Deste modo,
entende-se celebração como movimento necessário à manutenção da sociedade, da pessoa a
relação com ela própria e, também, para reforçar laços.

Volto então às perguntas que me encaminharam a problemática:
Quais as contribuições da Arteterapia para promoção do bem-estar, eustresse e
resiliência dos docentes? É possível através da mediação arteterapêutica associadas à
interface de jogos sensoriais despertar os processos criativos e desenvolver
atividades de estimulo às habilidades socioemocionais favoráveis ao docente? Por
serem as oficinas arteterapêuticas trabalhadas em grupo, é possível que este se
constitua como rede de apoio no instante que dialogam sobre questões comuns à
docência? A imersão nas oficinas arteterapêuticas contribuiria na elaboração de
resiliência em atenção à saúde socioemocional e a qualidade de vida do trabalho
docente? Através das oficinas arteterapêuticas temáticas (sentir), os professores
identificariam (pensar e agir) para melhor compreender e gerenciar os agentes
estressores da psicodinâmica do trabalho na docência? (Arteterapeuta em fase de
escrita do anteprojeto)

Por se tratar de uma pesquisa aplicada, com exercícios e mediações que versam usar
corpo e mente para o engajamento dos docentes na compreensão do tema, para além do que
pude observar fez-se relevante saber qual a percepção dos professores sobre eles mesmos, no
processo.
Momento de oportunizar a eles fazer a metacognição – pensar o pensamento –, fazer a
pausa interna para apropriar-se das suas próprias experiências, sem perder a riqueza do
trabalho em Diálogo Grupal.
Reservei a CELEBRAÇÃO, para um Vernissage30 de experiências. Para este encontro
foi pensado e criado mais um jogo Sensorial em formato de Tabuleiro chamado: E sobre as
Oficinas... Uma espécie de entrevista semiestruturada lúdica entre os próprios participantes,
trazendo consignas que aludiam a perguntas e brincadeiras sobre alguns momentos e alguns
que ocorreram durante as oficinas. Ou seja, trabalharíamos a memória afetiva e de
aprendizagem do processo que vivenciaram. Sobre como este processo contribuiu para
30

ernissage é “envernizamento”, de verniz. Do rego Berenike, cidade onde teria sido inventada essa
substância. Na véspera da inauguração de uma exposição, os artistas iam à galeria dar um último retoque de
verniz garantindo a durabilidade. Muitas vezes iam amigos e familiares virando uma reunião social. Evento
cultural reunindo artistas de artes diversas: escultores, pintores, cantores, poetas, fotógrafos... Pode ser individual
ou coletiva. Tem por finalidade que os presentes conheçam as obras e divulguem.
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caminharem para si, as proposições reflexivas, as experiências e brincadeiras que cumpriram
o papel de florear o tempo com entretenimento e descontração, dentre as perguntas e
brincadeiras surpresas falando sobre: o que foi aprendido, as expectativas, o que mudou o que
foi fácil ou difícil etc.

Após o jogo celebramos finalizamos o nosso encontro com um momento afetuoso de fotos,
mensagens, abraços, o momento do lanche e a entrega do certificado das Oficinas que
também se constituíram como Formativas.

Certificado entregue a cada professor

A seguir apresento o manual do jogo E sobre as Oficinas... com suas respectivas
explicações.
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Registro dos professores durante a aplicação do jogo Sobre as Oficinas...
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A imersão nas perguntas abriram relatos que faço presente na Narrativa abaixo:
Neste dia, entre as questões que saiam no jogo, os professores comentaram como é
difícil trabalhar “duro” o que eles consideravam intensidade) na docência e ao mesmo tempo
ter que se dedicar para aprender algo novo – que seja demandante do mundo moderno. Ambos
se afirmavam - pelo sinal de sim ao balançar a cabeça - que muitas vezes essa dedicação traz
experiências frustrantes. Relataram ter compreendido que há momentos em que para ser bem
sucedido na profissão de ensinar é necessário distanciar-se - emocional e fisicamente - dos
seus próprios sentimentos difíceis e das fontes de problemas na vida de outra pessoa e isto,
demandava autonomia para assumir o controle da própria dor.
Socializaram sobre os modelos que consideravam excelente para o trabalho em sala de
aula e que, à medida que partilhavam uns com os outros, florescia um aprendizado
colaborativo “informal” que de certa forma encorajava-os a praticar e a manter
relacionamentos satisfatórios compartilhar ideias ou querer explorar algo novo.
Dentre os relatos surgidos à medida que as “casas” e as “cartas” iam avançando e se
revelando, na dinâmica do jogo os professores corroboravam em seus relatos de celebração
validações autorais (momento onde se elogiavam e se reconheciam como sábios, importantes
e criativos) a aos próprios colegas (dedicando elogios e reconhecimento do trabalho do
colega), expressando inclusive que gostariam de ter feito esta “fala” antes, mas que não tinha
a oportunidade. Através deste jogo partilharam sobre como ficou mais fácil identificar quais
os agentes estressores que faziam parte da dinâmica de trabalho de cada um, o que já não
permitia ser “devorado”, e o quanto foi importante vivenciar as oficinas para aprender a lidar
com essas situações que muitas vezes, cobra ajustamentos criativos e atitude bem-humorada.
Sobre a experiência com a Arteterapia sinalizaram o quão surpreendente foi à percepção
simbólica e a atenção mais concentrada nos processos individuais, o quanto foi importante
falar levemente sobre as emoções e as dificuldades vividas em situações diversas.

5.7 CURIOSIDADES - RABISCOS TERAPÊUTICOS

Durante os encontros, todas as vezes em que estávamos em situações como:
aguardando um colega chegar, nos intervalos entre uma atividade e outra, nos grupos
dialogais ou durante o encerramento de dia, alguns professores inclinavam-se a fazer rabiscos
terapêuticos, os doodles.
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Doodle tem origem no vocabulário inglês e faz referência ao tipo de esboço/ desenho
feito quando estamos distraídos ou ocupados.
Entre os rabiscos dos professores alguns eram abstratos e outros figurativos:

Os rabiscos apresentados foram feitos por mais
de um professor

Eram feitos enquanto parados pensando, enquanto dialogavam entre si, ou
simplesmente tinham caneta e papel na mão, e assim o faziam.
Rabiscar tanto quanto Desenhar significa conhecer e apropriar-se do mundo e não
apenas reproduzi-lo como ato mecânico. Tal concepção pode ser revolucionária nos dias
atuais, na resistência à capitalização dos sentidos e da criatividade humana.

O adulto criativo altera o mundo que o cerca, o mundo físico e psíquico; em suas
atividades produtivas ele acrescenta sempre algo em termos de informação, e
sobretudo em termos de formação. Nessa atuação consciente e intencional, ele pode
até transformar os referenciais da cultura em que se baseiam as ordenações que faz e
aos quais se reportam os significados de suas ações. Formulamos aqui a ideia de que
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a criatividade se realiza em conjunto com a realização da personalidade de um ser:
da maturação como processo essencial para a criação” OSTROWER, 2009, p.130).

Fazer rabiscos distraidamente revela o desapego ao controle do lado eaquerdo do
cérebro, deixando que o lado direito atue. Contudo ainda que estejamos supostamente
distraídos, os rabiscos aludem ao assunto do que está sendo tratado, porém, como dito, livre
do julgamento. Quase como um atropelo do inconsciente em nossas mãos.
Percebi que em alguns momentos enquanto rabiscavam entravam em estado de flow,
que, de acordo com Seligman (2008) representa inovação nos estudos sobre motivação
intrínseca. Para o autor dos estudos sobre flow, Csikszentmihalyi (1988, 1992, 1999) o fluxo
acontece em condições específicas, quando a atenção está totalmente focada na atividade e,
sentimentos, desejos e pensamentos estão completamente alinhados. De acordo com
Csikszentmihalyi (1999), o elemento fundamental de uma experiência máxima, o flow, é que
ela tem um fim em si mesmo. Ainda que se inicie por outras razões, a atividade que nos
absorve, torna-se um fim em si mesmo.
Os rabiscos dos professores comunicam os pensamentos e sentimentos que
preenchiam os espaços dos Grupos Dialogais, dos Jogos Sensoriais e das suas expressões
nas Mediações Arteterapêuticas.
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CONCLUSÕES

Compreendo a Arteterapia associada à interface de jogos sensoriais, como tecnologia
de inteligência, de comunicação. Como tecnologia imaterial, com caixa de ferramentas para
preservação, prevenção e recuperação da saúde e, por tratar-se de uma prática terapêutica
desenvolvida através das diversas expressões da arte. Pode despertar no ser humano
capacidades para elaborar resiliência, estratégias de ajustamento e engajamento pessoal e
profissional e ter seus próprios recursos de defesa frente às adversidades.
As sessões de Arteterapia facilitaram a expressão da subjetividade dos participantes e
auxiliaram, sobremaneira, tanto na autoexpressão quanto na elaboração de conteúdos internos
e alívio de tensões. Permitiram, ainda, que o criador pudesse expressar seus sentimentos,
conectar-se a consciência dos mesmos e, em seguida, melhorassem a estruturação do processo
de seu desenvolvimento interno.
A partir desta observação, importa também reafirmar o quão um grupo que se propõe
como arte terapêutico) pode reunir pessoas diferentes com seus “jeitos”: potenciais,
limitações, dificuldades, talentos, facilidades etc. Pelas experiências relatadas no grupo
percebo a vivência arteterapêutica como saudável, por florescer nos professores fluxos
criativos - por vezes reprimidos em experiências negativas do cotidiano docente. As
experiências dessas vivências associadas aos Grupos Dialogais permitiram atitude
transdisciplinar, onde o “eu” e o “outro” se relacionam, se emociona e se comunica. Nesse
contexto, áreas do conhecimento como filosofia, psicologia, a pedagogia, neurociências,
medicina, artes, entre outras se cruzam, dando suporte teórico-metodológico aos processos e
resultados arteterapêuticos propostos como tecnologia a serviço da saúde socioemocional.
Tais vivências intermediam o diálogo com a visão de ser humano e suas
interconexões. Com efeito, o diálogo é também a arte de comunicar o que está se passando
nos processos internos e externos do ser humano e que em diferentes linguagens, expressam
um sentido às experiências tecidas arteterapeuticamente numa rede viva de interação
comunicativa, que promove a educação e a saúde. Percebi o quanto este processo entremeado
pela tecnologia da linguagem, da comunicação é terapêutico, pois alcança níveis de
dimensões mais profundas do ser humano.
O ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão requerem perfis de competência
diferenciados e não é comum encontrar-se, em um mesmo indivíduo, todas essas
características reunidas. É fundamental levar em conta essa diversidade do ofício acadêmico,
para que possamos entender como o docente se relaciona com o seu trabalho, com a
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instituição que o emprega, e, quais as consequências dessas relações sobre o seu sentimento
de realização, prazer, desprazer ou sofrimento (BASTOS, 2007; FREITAS, 2007). Existem
demandas psicológicas contraditórias entre o "ser professor" e o "ser pesquisador". Contudo
elas não são incompatíveis, pois é preciso atentar-se para o fato de que a competição na arena
acadêmica é sutil e exige aparência de esportividade; porém, ela não é menos violenta que em
outros cenários (FREITAS, 2007). Na academia, é comum aqueles que precisam de apoio e
esclarecimentos se sentir afastados pela autoridade. As críticas são vistas de maneira
pessoalizada. O professor que almeja o crescimento procura ocupar todas as posições, todos
os espaços de possíveis alianças, enquanto o “invejoso” trabalhará para que seu “colega-rival”
não tenha o papel aceito, ou o livro divulgado ou, de algum modo, não seja reconhecido pelo
seu trabalho. Quando o ambiente de trabalho é ruim, na verdade ele é péssimo e os grupos
vivem o tempo para fabricar e potencializar intrigas. (FREITAS, 2007). Como consequência
desse novo cenário, a academia é hoje um lugar de risco para a saúde.
Acredito que as pessoas possam ser agentes da própria saúde e de seus processos de
crescimento, vislumbrando e tecendo em seus trabalhos e criações, sentidos que sejam
pessoalmente relevantes e significativos. Portanto, nesta abordagem, os Arteterapêutas
colaboram quando exercem uma função, facilitadores sugestionando experimentos que
possam ajudar e revelar realidades interiores e descobrir novos caminhos e direções.
O trabalho desenvolvido apresentou resultados positivos para as pessoas que dele
participaram, verificados em expressões indicadores, recortadas das narrativas dos
participantes: ampliação na percepção de si; diminuição da inibição; aumento da
capacidade expressiva; elaboração de emoções; aumento da autoconfiança; conexão com
os desejos; melhora na autoimagem; desenvolvimento da criatividade; atitude positiva
frente à vida. Tais aspectos podiam ser observados na evolução das próprias imagens com
que cada pessoa se colocava nas obras e no modo como falava sobre si a partir delas.
As atividades de Arteterapia, para professores podem estimular: o autocuidado, a
leitura interpretativa sobre os ajustamentos necessários para gerenciar o estresse, o
autoconhecimento, a criatividade, levando os participantes a uma sensação de integração com
o mundo que incentiva à resolução de conflitos pessoais, à melhoria do relacionamento
interpessoal e desenvolvimento harmônico da personalidade. Pode ser utilizada como elo na
interação entre os vários campos do conhecimento, colaborando sobremaneira na construção
da interdisciplinaridade no âmbito da escola, elaborando a comunicação entre as
possibilidades e limites próprios da ciência e a expressiva liberdade de criação da arte;
fazendo ligações entre anseios gerados pelo mundo atual com o mais remoto passado, enfim
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promovendo o desenvolvimento do potencial humano através de situações que favoreçam a
leitura do mundo de maneira ampla, rica e profunda. Para ajudar no melhoramento do
sofrimento docente, foi preciso debruçar em outros autores e aportes de pesquisa. Revisitei os
12 anos que trago de pesquisa sobre o estresse e mal-estar docente para associar esses saberes
de forma que através da Arteterapia pudesse entender como esta poderia ser caminho de
encontro com o bem-estar destes profissionais.
Ao criar e transformar materiais expressivos, os usuários puderam vivenciar
sensações, ideias, sonhos, desejos, expectativas, fantasias relacionando-se de outra forma com
o material e, consequentemente, a atividade pode despertar neles a identificação de
sentimentos, atitudes e dificuldades que até então não eram expressos nem modificados,
porque a comunicação não-verbal fala por si só, sem necessariamente ter que ser expresso de
maneira verbal. As sessões de Arteterapia facilitaram a expressão da subjetividade dos
participantes e auxiliaram, sobremaneira, tanto na autoexpressão, como na elaboração de
conteúdos internos e alívio de tensões. Permitiram, ainda, que o criador pudesse expressar
seus sentimentos, adquirir consciência dos mesmos e, em seguida, melhorassem a ativação e a
estruturação do processo de seu desenvolvimento interno.
Na dinâmica do processo arteterapêutico, quando as imagens internas são projetadas,
elaboradas e transformadas do material plástico ao produto expressivo final, é como se as
pessoas externassem simbolicamente parte de si, e, ao mesmo tempo, levassem as imagens e
os conteúdos trabalhados.
Este trabalho pode trazer contribuições importantes para a área de saúde mental, pois a
Arteterapia é uma prática acessível ao tratamento de dependentes químicos e pode ser um
suporte importante para esta clientela, cujos resultados vêm sendo satisfatórios. É importante
também apontar que este estudo poderá ser utilizado em contextos de Arteterapia clínica ou
institucional, tendo em vista o valor e a eficácia do trabalho arteterapêutico aqui
demonstrados.
O trabalho corporal em Arteterapia, assim como a observação da forma dos
movimentos naturais, permite a transformação dos símbolos trazidos do gesto para o concreto
– expressão artística.
Refletindo sobre esses sentimentos no contexto do trabalho docente percebiam que por
muitas vezes estão envoltos em cultura organizacional e meio ambientes diferenciados (fator
preponderante que exige manobra, “jogo de cintura” e comportamentos novos), múltiplos
turnos de trabalho, em extensos horários (manhã, tarde e noite) e mudanças cada vez mais
rápidas e profundas que exigem esforço e adaptação a citar os avanços da tecnologia de
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educação. A partir deste olhar corroboro com Demo (1996) quando esclarece que é preciso
desenvolver a atitude de um caminhar com olhos abertos, vendo o mundo criticamente e
reconstruindo-o pelo questionamento permanente, pois o novo morre de véspera e nos obriga
elasticidade para adaptação. A essa elasticidade sugerida poderíamos chamar do processo
resiliente de sofrer o estresse e retomar ao seu estado original. É bem verdade que essa volta
não o torna o mesmo, porém o mantém mais fortalecido em seu processo de individuação31.

31

Remete ao processo da Consciência de um indivíduo, o de se individualiza ou se diferenciar das outras. Conceito
fundamental da Psicologia Analítica, considerado grande pilar de sustentação da teoria desenvolvida por Carl Gustav Jung
(1875-1961). O foco da Individuação é o conhecimento de si mesmo. Estimula o indivíduo a despertar o melhor de si e do
outro, tirando-o do isolamento. Empreender uma convivência coletiva maior e saudável. Processo de Cuidar-se, aceitar-se,
descobrir-se em suas idiossincrasias.
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ANEXO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU
01/08-95

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS
APLICADAS À EDUCAÇÃO

Mestrado Profissional
Gestão e Tecnologias
Aplicadas a Educação

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
º
CONFORME RESOLUÇÃO N 466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

Projeto de pesquisa: ARTETERAPIA COMO TECNOLOGIA NÃO-MEDICAMENTOSA
EM ATENÇÃO A SAÚDE DOCENTE: EUSTRESSE E ELABORAÇÃO DE RESILIÊNCIAPesquisadora: Vanessa de Cássia Fragoso dos Anjos
Orientadora: Profª Dra. Isa Maria Faria Trigo.
Convidamos você a participar de forma voluntária das Oficinas Arteterapêuticas Formativas –
OA - da pesquisa intitula Arteterapia como Tecnologia Não-Medicamentosa em Atenção a Saúde
Docente: Eustresse e Elaboração de Resiliência, sob a responsabilidade da pesquisadora Vanessa de
Cássia Fragoso dos Anjos, aluna do Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC), UNEB, e sob a orientação da Profª. Dra. Isa Maria Faria Trigo.
Esta pesquisa se norteia pelos aspectos éticos exigidos na Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde – Brasília – DF e na postura profissional da prática de pesquisa qualitativa. A
finalidade deste projeto de pesquisa é analisar as contribuições da Arteterapia como tecnologia nãomedicamentosa em atenção à saúde socioemocional do docente, compreendendo ao longo do processo os
possíveis fatores de estresse ocupacional na psicodinâmica da docência; identificar os benefícios do
eustresse – estresse positivo - como favorável e saudável às ações cocriativas no exercício da docência e;
incentivando a elaboração de resiliência para, possivelmente, reconhecer, coletivamente, uma proposta de
projeto em atenção à saúde socioemocional docente. Esta pesquisa é de cunho acadêmico e não visa
intervenção imediata nem tampouco causará constrangimento de ordem psíquica, política, social e
religiosa.
Durante o primeiro encontro será explicado e entregue o desenho do cronograma das OA bem
como as práticas arteterapêuticas que serão desenvolvidas em 15 encontros (duas vezes por semana) de
120 minutos cada, totalizando 30 horas de Oficinas Arteterapêuticas. A coleta de dados será feita através
de aplicação de questionários, entrevistas semiestruturadas e elaboração de material arteterapêutico.
Solicito que concorde com a gravação da entrevista, e do registro de imagens (fotografia do material) para
posterior transcrição, fundamentação e análise dos dados.
Como benefícios as OA proporcionarão momentos de relaxamento, autoconhecimento, reflexão
crítica sobre os temas abordados e, interação entre o grupo por meio de criação de expressões corporais,
pictóricas, escrita, jogos sensoriais, práticas de mindfulness, musica, dança, dramatização, que orientados
pela pesquisadora, possibilitarão a autonomia, cocriatividade, humor, bem-estar e autoconfiança como
vitalizadores do eustresse, da saúde socioemocional e; incentivo a elaboração de resiliência de quem
participa. A realização desta pesquisa trará ou poderá oferecer subsídios, através dos resultados, para
Pesquisa submetida ao Comitê de ética em pesquisa com seres Humanos da Universidade do
estado da Bahia, aprovado sob numero de parecer: CAAE 60153716.0.0000.0057, em 31/10/2016,
consulta disponível no link: http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil

políticas de atenção a saúde socioemocional do educador. Como riscos que poderão vir a ocorrer pela sua
participação na pesquisa, ressaltamos: a) o possível desconforto e cansaço que poderão se manifestar
diante da exposição do docente nas atividades e discussões no grupo dialogal; b) possíveis reações
socioemocionais (intolerância, choro, raiva, impaciência, introspecção, ecolalia, mau humor,
comportamento anti-social, resistência á criatividade e afetividade, ansiedade entre outros diante de
possíveis lembranças negativas oriundas do desgaste no exercício da docência); c) possíveis
manifestações reações psicossomáticas características do estresse (ecolalia, taquilalia, boca seca,
sudorese, mal-estar, tontura, hiperventilação, aumento ou ausência de apetite, lapsos de memória,
cefaléia, entre outros).
Por entendermos que suas informações serão confidenciais o seu nome será mantido em
anonimato sendo assegurado o sigilo e a sua privacidade. Todos os dados relativos ao estudo serão
coletados e guardados em local seguro. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua
privacidade será assegurada uma vez que seu nome será substituído por pseudônimo ou nome fictício. Os
dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em congressos e/ou
revistas científicas. A sua participação é voluntária, você tem liberdade de interromper a sua participação
(retirar ou recusar), em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo ou constrangimento bastando,
para isto, comunicar à pesquisadora. Você poderá fazer qualquer questionamento acerca do estudo e sobre
sua participação nele. Se tiver alguma dúvida, procuraremos esclarecê-lo em qualquer fase da pesquisa.
Se necessário, por favor, entre em contato com a pesquisadora pelo telefone (71) 98895-8840 (operadora
OI) ou pelo e-mail: vanessadicassia@yahoo.com.br

Eu,

________________________________________________________________________,

RG____________________________ declaro que, após convenientemente esclarecido (a) pela
pesquisadora e ter entendido o que me foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa.

Salvador, _______ de _______________ de 2016.
__________________________________________________________
Assinatura do participante

Salvador, _______ de _______________ de 2016.

_______________________________________
Assinatura do Pesquisador Discente – Orientando

__________________________________
Assinatura do Prof. Pesquisador - Orientador

Pesquisa submetida ao Comitê de ética em pesquisa com seres Humanos da Universidade do
estado da Bahia, aprovado sob numero de parecer: CAAE 60153716.0.0000.0057, em 31/10/2016,
consulta disponível no link: http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil

APÊNDICE

Abarca perspectiva multidimensional onde avalia:
• O equilíbrio na vida das pessoas considerando suas fontes de stress;
• A maneira como lidam com o stress e seu estilo de vida.
Inclui:
1. 05 categorias de stress (Quem é você; Mudanças de vida recentes; Sintomas físicos;
Sintomas psicológicos e comportamentos e emoções);
2. 05 categorias para lidar com o stress (Hábitos saudáveis; Apoio social; Reações ao stress;
Satifações pessoais e Objetivo de vida e conexão).

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
MESTRADO PROFISSIONAL
GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO
Área de Concentração 2 – Processos Tecnológicos e Redes Sociais
Temática: Processos Tecnológicos e Representações Sociais

Este questionário foi adaptado pela mestranda Vanessa Di Cássia Fragosso dos Anjos do trabalho intitulado
A ARTETERAPIA COMO TECNOLOGIA NÃO-MEDICAMENTOSA EM ATENÇÃO À SAÚDE DOCENTE:
EUSTRESSE E ELABORAÇÃO DE RESILIÊNCIA.

Visando à qualidade da pesquisa, solicitamos sua colaboração e especial atenção ás questões deste
questionário. Em caso de dúvida estamos à disposição para esclarecermos o que for necessário. Por
questões éticas os nomes dos entrevistados serão mantidos em sigilo, compondo a tabulação dos dados
que serão obtidos a partir das respostas deste questionário.
INFORMAÇÕES GERAIS:
Idade: __________ Gênero: ( ) Feminino ( ) Masculino
CARGO:
( ) Professor de 1º e 2º graus ( ) outros
CARGA HORÁRIA CONTRATUAL COMO DOCENTE NO CECC-CENTRAL:
( ) 20h ( ) 40h ( ) D.E. ( ) Outros: _____________
NÍVEL DE FORMAÇÃO:
( ) Nível Médio ( ) Graduação ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado
HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA COMO DOCENTE NO CECC-CENTRAL? ______ anos
Turno de trabalho: ( ) Matutino ( ) Vespertino ( ) Noturno

Em 2016.2

Informações

Nº de turmas que ensina
Nº de alunos por turma
Nº de horas/aulas e dias na semana
Nº de horas/aulas por semana usadas para
preparação de aulas
Nº de horas/aula semanal para preparar
material didático

Projetos de extensão
Grupos de pesquisa
TEM OUTRA(S) ATIVIDADE(S) PROFISSIONAI(S) ALÉM DO CECC-CENTRAL? (

) Sim (

) Não

1. Atribua um valor de 0 (zero) a 3 (três) às questões sobre Adequação das SALAS que você usa no
CECC-CENTRAL:

0

1

2

3

8

9

Totalmente
inadequadas

Pouco
adequadas

Bastante
adequadas

Totalmente
adequadas

Não Sabe

Não se aplica

Quanto às salas de aula que você usa:
Localização do
quadro de giz:

Tamanho:

0

1

2

3

8

9

Local para
projeção:

Ventilação:

0

1

2

3

8

9

0

0

1

1

2

2

3

8

3

8

9

9

Acústica:

Iluminação:

0

1

2

Ergonomia da cadeira
e mesa do professor:

3

8

0

1

0

9

2

3

8

Nível de ruído/
barulho:

9

1

2

3

0

1

2

8

9

3

8

9

Você dispõe de sala de trabalho coletiva, ou seja, compartilhada com outros professores?
( ) Sim ( ) Não
Você dispõe de sala individual de trabalho, sala de professor?
( ) Sim ( ) Não ( ) Outros - Especificar: __________________________________________________

2. Atribua um valor de 0 (zero) a 3 (três) às questões sobre Atividades desenvolvidas na CECC-CENTRAL:

0

1

2

3

8

9

Raramente

Pouco
frequente

Frequentemente

Muito
frequentemente

Não Sabe

Não se aplica

Carregar material
didático:

0

Trabalho
repetitivo:

0

0

Subir/descer
escadas:

1

1

0

0

2

3

8

9

0

1

Pressão dos
superiores hierárquicos:

Carregar material
audiovisual:
Permanecer
em pé:

1

Ritmo acelerado
de trabalho:

2

1

1

2
3

2

2

3
8

3

3

8
9

8

8

9

9

9
Participa nas decisões
sobre divisão de tarefas
da equipe:
Supervisão de
suas atividades:

0

1

Interrupção de uma
tarefa para realizar outra:

2

3

8

9

0

1

2

3

8

9

0

1

2

3

8

9

2

0

3

1

8

2

9

3

8

9

Realização de tarefas que
não são de sua atribuição:

0

1

2

3

8

Planejamento
das aulas:

9

0

1

2

3

8

9

0

1

2

3

8

9

Esforço físico:

Ambiente de trabalho
tranquilo:

0

1

2

3

8

9

3. Atribua um valor de 0 (zero) a 3 (três) considerando a satisfação nos seguintes aspectos do cotidiano do
CECC-Central:

0

1

2

3

8

9

Nenhum

Pouco

Regular

Satisfatório(a)
ou pleno(a)

Não Sabe

Não se aplica

Seu trabalho lhe permite
ser criativo:

0

Satisfação no desempenho
de atividades:
Autonomia para organizar
suas próprias tarefas:
Liberdade para
discutir seu trabalho
com a gestão:

0

1

2

3

8

9

0

1

2

3

8

9

0

1

2

3

8

9

1

2

3

8

Possibilidade de
adoecer por causa do
trabalho no CECC-Central:

0

1

2

3

8

9

Sente-se preparado(a)
para realizar as atividades
de professor(a):

0

1

2

3

8

9

Sente-se seguro(a) para
realizar as atividades
de professor(a):

0

1

2

3

8

9

Grau de satisfação
com o salário:

9

0

1

2

3

8

9

Outros (especificar): _________________________
__________________________________________
4. Utilize a referência abaixo para responder às próximas questões:

0

1

2

3

8

9

Totalmente
inadequadas

Pouco
adequadas

Bastante
adequadas

Totalmente
adequadas

Não Sabe

Não se aplica

Tempo suficiente para
refeições diárias:

0

As pausas durante a jornada
de trabalho são suficientes
para descansar*:
Materiais e equipamentos
para realizar atividades:

* Excluindo almoço e jantar

1

0

0

2

1

1

3

2

2

8

3

3

Rede de apoio para
realizar suas atividades:

9

8

8

9

9

0

Clima organizacional Relações interpessoais:
Acesso à unidade
de ensino:

0

1

2

3

0

1

2

1

2

3

8

3

9

8

8

9

9

Incentivo ao processo
Criativo/Inovador:

Pressão Negativa:

0

1

2

3

8

9

0

1

2

3

8

9

Ambiente entusiasta:

0

1

2

3

8

9

5. Com que tipo de apoio você pode contar no dia-a-dia do seu trabalho?
(

) Família (

) Sindicato (

) Grupo de professores (

) Outros: __________________________________

6. Você acredita que o estresse criativo está presente em sua prática profissional?
Em caso de afirmativo, de que forma? ______________________________________________________________
7. Há aspectos de prazer na dinâmica do seu trabalho docente?
(

) Sim (quais?): ___________________________________________________________________ (

) Não

8. Há aspectos de sofrimento na dinâmica do seu trabalho docente?
(

) Sim (quais?): ___________________________________________________________________ (

) Não

9. Há agentes estressores dinâmica do seu trabalho docente?
(

) Sim (quais?): ___________________________________________________________________ (

) Não
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Este jogo contém:
160 cartas
1 Carta GUIA DE USO DO DADO
1 Ampulheta (1 minuto)
1 Dado (6 lados)

Instruções do jogo

1

Coloque todos os materiais do jogo em uma superfície plana (chão,
mesa...)

2

Separe também papel (rascunho) e lápis. Para algumas cartas você vai
precisar.

3

Empilhe todas as cartas viradas para baixo exceto a carta GUIA DE
USO DO DADO.

4

Você pode jogar sozinho, com 02 ou + professores.

5

Autonomia/Criatividade - Se tiver de 02 em diante, decidam (como
decidir) quem começa!

6

Cada um deve tirar uma carta e ver o que se pede. Caso saia
PERGUNTA, em seguida jogue o dado e conforme o nº veja a consigna
na carta GUIA DE USO DO DADO. Ela define o “como” você irá
responder. Se for DESAFIO, não precisa usar o GUIA DE USO DO
DADO. Use a AMPULHETA para marcar o tempo da resposta.

7

Não é obrigado responder caso sinta-se desconfortável. Se assim for,
importa, sobretudo, que reflitas sobre o seu motivo (de não querer).
Passe a vez e não perca o ritmo do jogo!

8

As perguntas e desafios são situações que já aconteceram “na vida
real”

9

Respeite o que cada um traz. Não se prenda a julgamento e razão. O
jeito certo é o de cada um!

10

Socialização - Entre vocês surgirão experiências que trarão sugestões
e insights criativos. Aproveite, anote e realize!

11

Desapegue/Partilhe - Fale sobre as suas emoções boas e ruins. Esse é
um lugar de não se sentir sozinho. Professores se apoiam, não se
enfrentam.

12

Humildade - Valide os seus colegas quanto aos relatos trazidos.
Aquilo que fazemos só toma sentido se tem significado para o outro!
Ser reconhecido é um afago na alma!

13

Permita-se - As PERGUNTAS e os DESAFIOS são exercícios, em
potencial, para tomada de decisão, resgatar memórias e te provocar à
criatividade e curiosidade.

14

Empatia - Quando escutar um relato que tenha tudo a ver com você
deixe que essa pessoa saiba!

15

As perguntas aparentemente não óbvias são propositais para
quebrar o gelo e estimular a desconstrução. O ambiente
organizacional/institucional está cheio de modelos mentais!

16

Otimismo/Bom Humor - Não encerre a fala de modo negativo. Isto
dificulta o cérebro pensar em soluções. Quando algo de ruim
acontece, a melhor parte é o que aprendemos.

17

O jogo é Colaborativo. Não tem quem ganha e quem perde!

18

Protagonismo/Criatividade – O jogo também foi pensado para
auto-organização e inovação. Isto quer dizer que você pode criar
regras e formas diferentes. Use-as, pois a ordem dos fatores só
favorece o produto!

Bom Jogo!

ateliê
docentes

Fica a Dica: Nenhum jogo garante a animação
e a descontração por si só. O que determina a
alegria e criatividade do Jogo/Cartas são a
sintonia e o envolvimento dos professores. O tom
do riso ou do entusiasmo está no engajamento e
sinergia do grupo.

Cores Indicativas das
Habilidades Socioemocionais

Como Jogar
- Os participantes devem sentar-se – nos respectivos lugares
marcados na lona. Mínimo de 03 pessoas e máximo de 10
fora com o papel de observar o que acontece para discutir
depois, no Grupo Dialogal;
- Cada pessoa deve ter em mãos um objeto para fazer circular
e responder às consignas da musica enquanto esta é cantada
em conjunto (exceto por quem esta de fora). Usar somente a
mão direita, larga do o objeto sempre à frente do participante da direita.
- Começa a brincadeira:
Fase I- Todos cantam a musica em voz alta enquanto passam
seu objeto;
Fase II – Após conseguir não mais errar ou atrapalhar-se, na

fase anterior, inicia-se a próxima entoando apenas o La, La, Lá
substituído pela letra da musica, mantendo o mesmo ritmo;
Fase III – Esta fase é silenciosa, ou seja, a musica é cantada,
mentalmente.
- É relevante fazer registros com fotos e vídeos é indicado
para que depois eles próprios possam se autoavaliar, interpretar-se e perceber-se.
Tomando como referencia a nossa própria memória da
infância, há que se registrar que na versão original, cada
vez que alguém erra, sai do jogo. No Circulo de
Aprendizagem ninguém sai. Errou, continua, ou volta do
início, ou esiste, ou pula de fase, mas, não pode excluir
ninguém do jogo.

Escravos de Jó (versão Zambelê)
Escravos de Jó, jogavam caxangá,
Escravos de Jó, jogavam caxangá.
Guerreiros com guerreiros, fazem zigue zigue zá,
Guerreiros com guerreiros, fazem zigue zigue zá

No centro da lona tem uma pilha de cartas com palavras que aludem a ações
e sentimentos (positivos e negativos) que estão presentes no jogo. Entre
essas cartas há também imagens que remetem a psicodinâmica do trabalho e
cartas em branco. Ao encerrar as Fases cada participante deve pegar as cartas
que representam as suas ações, aprendizagem e experiências durante o
processo. Livremente cada um vai colocando ao centro, como se fosse um
baralho e dialogando com os pares sobre as cartas escolhidas.
Cores Indicativas das
Habilidades Socioemocionais

Como Jogar
1.
participantes para um lado e outro.

depois eles próprios possam se autoavaliar, interpretar-se e
perceber-se.

2. O objetivo do jogo é passar para o lado oposto em que
você está.

6. Depois que todos passarem é possível que surjam outros
insights criativos que os conduzam a novas tentativas. Se
assim houver é importante dar espaço para essas novas
potencialidades simbólicas que serão aproveitadas na
discussão no Grupo Dialogal.

3. Os participantes do lado A e B devem se encontrar, de dupla
em dupla no centro da ponte para: dialogar, negociar e criar
soluções para trocar de lado. O espaço da ponte não permite
que dois passem ao mesmo tempo. O espaço cabe apenas 01
pessoa para mudar de lugar.
4. Não há quem perde ou ganha. O que está em evidência
neste jogo é a vivência existente ao longo do processo.

A seguir apresento algumas variações
á usadas para fazer esta passagem:

5. É relevante fazer registros com fotos e vídeos para que

Após as expressões criativas reveladas para resolver o
deverão socializar as experiências e fazer as devidas
metáforas contidas nas simbologias dos atos e gestos
expressados. Cada forma de passar na ponte garante
uma referência ao contexto da psicodinâmica do
trabalho docente. A experiência da ponte é uma
mediação lúdica para pensar criativamente como
resolver situações que possam apresentar-se como
estressora.

Cores Indicativas das
Habilidades Socioemocionais

E Sobre as Oficinas...

Carta Secreta
Responder com Mímica
Responder com Música

Quem do
grupo te
surpreendeu?

O que te
emocionou?

Te ajudou a
descobrir algo
importante
sobre você?

Você teve
insights para as
suas aulas?

Você curtiu
Meditar?

Gostaria de dar
um feedback a
alguém do
grupo?

A partir desta
experiência Você
elaborou algum
ajustamento
criativo em sua
vida docente?

Lembra dos
jogos? O que
você aprendeu
na imersão
deles?

De 0 a 10,
quanto ajuda a
saúde
emocional do
professor?

A Arteterapia
te ajudou no
processo
criativo?

Te ajudou em
algo?

Te cutucou
para o
autoconhecimento?

Com quem você
compartilharia?

Algo mudou na
sua pratica
docente?

Por que você
recomendaria
a alguém?

...durante você
teve ideias que
Qual momento
colaboraram
mais te
com a sua
marcou?
pratica em sala
de aula?

Te
proporcionou
bem-estar?
Como ou Por
quê?

O que você
não sabia em
você, que foi
importante
saber?

Te ajudou a
elaborar
reflexões sobre
o dia a dia?

Foi importante
dialogar sobre
as suas
emoções na
docência?

Falar sobre a
docência foi
importante
para você?

Você conseguiu
entender como a
Arteterapia pode
te ajudar?

A Arteterapia
ajudou a
expressar
sentimentos e
emoções?

Te ajudou a
entender a
psicodinâmica
de trabalho do
professor?

Colaborou para
sua relação
interpessoal?

Você consegue
perceber
aspectos de
mudança no
seu comportamento?

Te ajudou a
liberar
tensões?

Revele
qualidades que
te surpreendeu
em alguém.

De que
maneira
Você se sentiu
colaborou com
criativo?
a sua
autoformação?

“O Óbvio de tão
Óbvio nos cega"
Darcy Ribeiro. A
experiência nas
Oficinas te
ajudou nesta
interpretação?

Te cutucou
para o
autoconhecimento?

Você conseguiu
identificar o que
gera estresse
positivo em seu
trabalho?

Você conseguiu
identificar o que
gera estresse
negativo em seu
trabalho?

Você se sentiu
a vontade para
falar das suas
emoções e
sentimentos?

Gostaria de dar
um feedback a
alguém do
grupo?

Você conseguiu
identificar o que
gera estresse
positivo em seu
trabalho?

Te ajudou a
encontrar a paz
em momentos
frenéticos?

Qual momento
mais te
marcou?

Revele
qualidades que
te surpreendeu
em alguém.

A iniciação na
meditação
colaborou em
que?

Venceu algum
pré-conceito?

Se você tivesse
que dar uma COR
um CHEIRO e
SABOR, quais
seriam?

Você se
identificou
com as
histórias do
grupo?

Te cutucou
para fazer
ajustamentos
em sua pratica
docente?

Você se
divertiu?

O que não
mudou?

Facilitadora
Vanessa Di Cássia Fragosso

Assessoria Especial de Cultura e Artes (ASCULT)
Professora Dra.
Isa Maria Faria Trigo

Direção Geral CJCC, Central - Salvador BA
Elicarlas Almeida do Rosário

Certificamos que ______________________________________________________________________
participou das Oficinas Arteterapêuticas Temáticas e Formativas em atenção ao Bem-Estar Criativo
na Docência, em parceria com a ASCULT/UNEB com 100h de duração, no período de setembro de 2016 a
fevereiro de 2017, em Salvador/BA.

CERTIFICADO

• Psicodinâmica do Trabalho na Docência
• Saúde Socioemocional do Docente
• Habilidades Socioemocionais na Docencia
• Estresse - Eustresse e Distresse no contexto laboral
• Criatividade na gestão da sala de aula
• Estresse ocupacional na Docência
• Elaboração de Resiliência no contexto educacional

Temáticas abordadas nas oficinas

