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STAHLSCHMIDT, Ana Paula 1 

 

Resumo : O presente trabalho, um recorte das considerações estabelecidas a partir 
da dissertação de mestrado da autora, relata observações realizadas ao longo da 
pesquisa que lhe deu origem, na qual foi proposta a utilização da arte em um grupo 
terapêutico voltado a crianças com dificuldades de aprendizagem ou adaptação a 
escola regular. A partir de um diálogo ocorrido durante um encontro do grupo, onde 
um dos sujeitos se expressa, mediante a realização de uma atividade artística, são 
discutidas características observadas em crianças que apresentam dificuldades de 
adaptação à escola regular, bem como formas de auxiliá-las no desenvolvimento de 
sua criatividade e autoestima, promovendo melhorias em seu desempenho escolar, 
através da expressão artística.    
 
Palavras-chave : Dificuldades de aprendizagem. Expressão artística. Música.  
 
Abstract : This paper, an adaptation of the author’s dissertation, presents the records 
taken during the research that was made for obtainance of her master degree, which 
proposes the art activities in a therapeutical group for children with learning 
disabilities or difficulties of adaptation in regular schools. Starting from a dialogue 
occured during a meeting, where one of the group members expose his thoughts, 
through an artistic activity, some characteristics of children with learning disabilities 
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are discussed, as well as different ways to help them in their creativity and self-steem 
development, promoting improvements in their scholastic performance, through 
artistic expression. 
 
Keywords : Learning disabilities. Artistic expression. Music. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Coordenadora 1: E esse teu cachorro, Maria, tem nome? 
Maria: Bipi. 
Coordenadora 1: Bipi? 
Maria: É, Bipi. 
Coordenadora 1: E como eles são, esses cachorros? 
Maria: Esse morde, esse morde, esse morde... Este é bravo demais! Esse 
não é! Oh, que amor!!! Esse é como a Paula. A Paula e a Beatriz... 2(nomes 
das coordenadoras do grupo). 
Coordenadora 2: Que amor! Agora vou achar a Maria. 
Maria: Não! 
Coordenadora 2: Não?! 
Maria: Esse. (Escolhendo um cachorro). 
Coordenadora 2: Ah, que amor! 
Coordenadora 1: E esse, é bravo ou não ? 
Maria: É. Eu sou brava. Olha aqui! Burro de nascença! 
Coordenadora 1: Burro de nascença? Deixa eu dar uma olhada nele... Tu 
achas que ele tem cara de burro? 
Maria: Eu acho. É burro! De nascença. 
Coordenadora 1: Bah, eu não acho! 
Coordenadora 2: O que é um burro? Quem diz assim, Maria? 
Maria: Eu...  (STAHLSCHMIDT, 1998, p. 85-86).  

 

O diálogo acima, tomado como ponto de partida para os aspectos discutidos 

neste trabalho, ocorreu em um dos encontros do grupo terapêutico que Maria3 

freqüenta e durante o qual, juntamente com outras crianças, escolhia figuras de 

revista para utilizar em um trabalho de colagem. Maria tem nove anos, e foi 

encaminhada para este grupo, foco de uma pesquisa sobre dificuldades de 

aprendizagem, por um profissional de um posto de saúde próximo ao local onde 

reside. Este observou na menina sintomas como dificuldades no relacionamento 

interpessoal, agressividade e falta de atenção em sala de aula, entre outros 

problemas, que se traduziram por impossibilidade em acompanhar sua classe, baixo 

rendimento escolar e constantes conflitos familiares. Maria ilustra um fenômeno 

comum entre as crianças brasileiras, o qual, sob o rótulo de “dificuldade de 

                                                           
2 Agradecimento especial à psicanalista Maria Beatriz Alencastro Kallfelz, que participou do 
desenvolvimento das atividades clínicas quem deram origem a pesquisa que originou esse artigo, 
contribuindo ainda durante todo o processo com inúmeras sugestões e reflexões sobre a temática 
investigada. 
3 Nome fictício, a fim de proteger a identidade da criança. 
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aprendizagem” é responsável por grande parte dos casos de reprovação, 

repetência, e evasão escolar (ALMEIDA et al, 1995).  

Da mesma forma, as experiências e o ambiente em que Maria vive, também 

podem ser encontrados na história de grande parte das crianças brasileiras que 

apresentam estas dificuldades: é proveniente de uma família de classe sócio-

econômica baixa e mora com dois irmãos e a mãe em uma favela de Porto Alegre. 

Esta última conta que o pai de Maria nunca reconheceu a paternidade da filha, que 

não o conhece e sequer sabe seu nome.  

A menina frequenta uma escola pública, está no segundo ano do ensino 

fundamental e vem apresentando um rendimento escolar abaixo do esperado, 

segundo os profissionais da instituição. Mostra-se agressiva com os colegas e a 

professora e tem dificuldades em permanecer na sala de aula. Segundo a equipe da 

escola, durante as aulas, eventualmente Maria foge para o pátio, onde recentemente 

foi encontrada pulando sobre os carros dos funcionários e professores. Diz não 

gostar da escola e, sua baixa autoestima, acima ilustrada através de sua 

identificação com um cachorro que lhe parece “burro de nascença”, se manifesta 

também em muitas de suas reações quanto às atividades que realiza, tanto na sala 

de aula quanto em casa.    

Casos como o de Maria, devido à grande freqüência com que são 

encontrados, preocupam os profissionais vinculados à área de educação, como 

professores, orientadores educacionais, psicólogos e psicanalistas. Na busca por 

práticas que possibilitem um atendimento eficaz a estas crianças, inserindo-as na 

escola, é importante que se leve em consideração o fato de que os problemas de 

aprendizagem representam não apenas dificuldades de inserção no ambiente 

escolar, mas também conseqüências que ultrapassam os muros da escola e muitas 

vezes perduram ao longo de toda a vida do indivíduo. Por suas dificuldades em 

acompanhar a classe e obter o rendimento escolar esperado pelos educadores, tais 

crianças terminam, na maioria das vezes, rotuladas como deficientes, sendo aos 

poucos excluídas da escola.     

 

2 DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES E ETIOLO GIA 

 

Na busca de compreender e propor soluções para esta realidade, os 

profissionais adotam diferentes abordagens teóricas. Para alguns autores, o 
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entendimento das causas das dificuldades de aprendizagem pode ser encontrado no 

indivíduo, quer em fatores orgânicos, como sugerem Moysés e Collares (1992), quer 

em elementos emocionais que impedem a aprendizagem, conforme propõe Zelan 

(1993). Para outros, entretanto, como salientam Almeida et al (1995), a 

compreensão destas dificuldades deve incluir também os fatores sociais, que se 

manifestam em inadequações do ambiente escolar às necessidades da criança e 

impossibilitam que possa usufruir deste ambiente como elemento de sua educação e 

construção de sua cidadania.  

Na abordagem das dificuldades de aprendizagem, parece fundamental, como 

propõe Polity (2001), integrar estas diferentes concepções, buscando uma 

compreensão mais abrangente das mesmas e possibilitando diferentes formas de 

intervenção e auxilio às crianças que as apresentam. Para entender o fenômeno, é 

necessário avaliar os fatores que podem estar implicados em seu aparecimento, 

verificando como as características da criança, suas vivências e seu ambiente 

escolar e familiar podem estar influenciando sua aprendizagem, buscando-se formas 

de modificar os aspectos deste contexto que possam estar acarretando ou 

acentuando as dificuldades observadas. Para tanto, é preciso compreender ainda 

como a criança percebe sua situação individual, social, escolar e familiar, e como se 

sente em relação aos mesmos.  

Ao estudar um grupo de crianças que apresentavam dificuldades de 

aprendizagem, Souza (1995) constatou que, entre os sentimentos que mais se 

destacavam, estavam fantasias de abandono, alto grau de exigência, culpa, 

dificuldades de exploração de seu mundo mental e de expressar suas fantasias, o 

que por vezes, pode empobrecer suas produções. Fonseca (1995) observou, ainda, 

instabilidade emocional e dependência, baixa tolerância à frustrações, dificuldades 

de ajustamento a realidade e de comunicar-se, insegurança, ansiedade, 

agressividade, auto-conceito frágil e sentimentos de desvalorização pessoal, 

exclusão, rejeição e hostilidade. O autor considera que, constatando 

permanentemente seu insucesso, estas crianças criam resistências e fobias ao 

ambiente escolar e, incapazes de adquirir capacidades como ler, escrever e contar, 

poderão ter suas dificuldades estendidas para a vida adulta, possuindo assim, 

menores possibilidades de obter sucesso e identidade cultural. Sua constatação de 

permanente insucesso pode levá-las a tornarem-se adultos desmotivados, apáticos 

e com dificuldades de identificação.      
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Em vista dos aspectos apresentados, construir formas de auxiliar as crianças 

a lidarem com estas dificuldades parece essencial. Por um lado, uma avaliação de 

nossa realidade educacional se faz necessária, atentando-se não apenas para as 

características da própria criança, mas também para as da instituição escolar e 

possibilidades que vem oferecendo aos alunos. É preciso questionarmos, por 

exemplo, se as diferentes metodologias utilizadas têm sido adequadas às 

necessidades das crianças, se os professores estão preparados para lidar com a 

multiplicidade de experiências com as quais se deparam em uma sala de aula, 

respeitando diferenças e preservando identidades culturais, se os próprios alunos 

mostram-se motivados frente à escola que lhes é oferecida, entre outros. Tais 

aspectos, evidentemente, não podem ser pensados sem que se lance um olhar 

sobre o panorama político brasileiro e suas conseqüências na forma como são 

administradas as questões educacionais.  

Por outro lado, considerar tais aspectos não deve impedir-nos de centrar 

nossa atenção sobre as necessidades individuais da criança, seus problemas e 

sentimentos em relação ao fracasso escolar. E para isso, é preciso buscar formas de 

auxiliar esta criança a expressar-se, uma vez que freqüentemente mostra 

dificuldades em demonstrar suas percepções e sentimentos, tornando-se mais 

capaz de lidar com estes.  

 

3 UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO FRENTE ÀS DIFICULDADE S DE 

APRENDIZAGEM  

 

Na busca de recursos terapêuticos que permitam a crianças como Maria 

manifestarem seus sentimentos, medos, fantasias e ansiedades, possibilitando uma 

tomada de contato com os mesmos e auxiliando em sua elaboração, encontramos 

na arte um elemento importante e, conseqüentemente, um instrumento terapêutico 

eficaz.     

Desde os primórdios da história da humanidade, as manifestações que hoje 

denominamos arte possuíram importantes funções para o ser humano, auxiliando-o 

no contato com sua realidade e a lidar com esta de uma forma criativa. Alguns 

autores, como Janson (1992), sugerem que as mais antigas “obras de arte” que 

conhecemos, imagens em cavernas, cuja realização data do Paleolítico Final, 

podem ter sido utilizadas em rituais mágicos, cuja finalidade era a obtenção de êxito 
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na caça. Da mesma forma, a música também vem constituindo-se em um elemento 

com múltiplas e importantes funções, como entretenimento, acompanhamento em 

rituais, formação de cidadãos e auxílio a objetivos terapêuticos (MARK; GARY, 

1992). A utilização de formas expressivas como música, pintura e danças, em rituais 

ancestrais, muitas vezes destinados a promover a saúde, expulsando maus espíritos 

e “curando” doenças, pode sugerir-nos uma das primeiras formas de utilização da 

arte com finalidades terapêuticas, possibilitando ao ser humano tomar contato com 

suas emoções e elaborá-las.  

Nas últimas décadas, atentos à grande variedade de funções que a arte 

assume nas mais diversas sociedades, muitos autores vem buscando compreender 

sua importância para o ser humano (STAHLSCHMIDT, 2005a; DIDIER-WEILL, 2003; 

STEIN, 2000; CASTARÈDE, 2000), bem como seu potencial terapêutico 

(STAHLSCHMIDT, 2005b; CASTARÈDE, 2002; TREVARTHEN; AITKEN, 2001). 

Encontramos entre estes autores, ainda, Donald W. Winnicott (1975), para 

quem as raízes da experiência artística podem ser encontradas nos objetos e 

fenômenos transicionais, importantes para o desenvolvimento da criança e 

responsáveis pelas experiências culturais encontradas na vida adulta. Winnicott 

(1993) considera que a criatividade é um fenômeno relacionado à ilusão inicial do 

bebê de que concebe e cria o mundo. Partindo daí, em direção à descoberta do 

objeto transicional e do brincar, é possível chegar ao viver criativo, tanto relacionado 

à criatividade interna quanto à compartilhada com os demais. O autor observou que, 

ao tentarem reduzir a ansiedade provocada pela separação de suas mães, as 

crianças recorriam a objetos que podiam tocar, cheirar ou sentir (OSTWALD, 1990) 

e, ao incorporar esta experiência, estavam criando os chamados “objetos 

transicionais”. Descreveu estes objetos como as primeiras possessões do bebê, que 

embora não sejam parte de seu corpo, também não são reconhecidos por este como 

parte da realidade exterior (CHEMAMA, 1995). Para que o bebê possa criar tais 

objetos, a partir da realidade, é preciso que a mãe permita o estabelecimento do que 

Winnicott denominou espaço potencial. E é este espaço que cresce para abarcar, no 

futuro, nossa vida criativa e cultural, atividades científicas, arte, lazer, etc. 

Fenômenos transicionais, através dos quais podemos construir nosso mundo e 

exercitar nossa criatividade.  

Para Davis e Wallbridge (1982), é no espaço potencial que ocorre o que 

podemos considerar comunicação significativa, construída através da mutualidade 
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da experiência, ou superposição de espaços potenciais. Neste contexto, as relações 

interpessoais podem atingir uma riqueza e uma facilidade que constroem uma 

estabilidade flexível, que os autores consideram imprescindível para a saúde. É 

também neste espaço que pode-se desenvolver a criatividade, relacionada não 

apenas à experiência artística mas a um modo pessoal e autônomo de ver e viver a 

vida. 

Em vista destas concepções sobre a importância da criatividade e da arte 

enquanto fenômeno transicional podemos compreender o valor da expressão 

artística para o desenvolvimento da criança, uma vez que esta é capaz de 

proporcionar uma experiência pessoal criativa e autêntica, que pode vir a se 

estender também a outras áreas da vida. 

Da mesma forma, as postulações de Cassirer (1994) sobre a arte podem nos 

auxiliar a compreender sua importância como instrumento terapêutico, uma vez que, 

para este autor, esta deve ser compreendida não apenas como representação, mas 

como uma forma de descoberta da realidade, através da qual é possível construir 

uma visão de mundo e da vida.  

A criação artística pode ser uma importante forma de expressão, uma vez que 

permite que um determinado objeto venha a adquirir características e significados 

diferentes dependendo de quem e como os representa. Tendo em vista estes 

aspectos, não é difícil compreender a importância da arte no auxílio à crianças com 

dificuldades de aprendizagem.  

Entre os autores que defendem a utilização da atividade artística enquanto 

instrumento terapêutico, encontramos Pain e Jarreau (1996), que explicam esta 

abordagem ao apontar a existência de três códigos em uma obra de arte: o código 

morfológico, o simbólico e o subjetivo. O primeiro diz respeito à maneira como os 

traços adquirem sentido em uma representação artística, ou seja, dependendo da 

ordem em que são inseridos, não possuindo uma significação “a priori”. O segundo 

está relacionado à adoção de uma iconografia própria por cada cultura, grupo social 

ou momento histórico, o que cria modos de representação e expressão 

característicos. Finalmente, o terceiro se refere à maneira pessoal de expressão de 

cada artista, seu estilo pessoal, estabelecido a partir de suas vivências, sua maneira 

de lidar com o material e preferências por estes, etc.  

Os três códigos permitem-nos compreender uma representação artística em 

seu contexto histórico, fazer desta uma leitura e sentir emoções perante a mesma. 
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Emoções que não pertencem apenas ao espectador, mas também ao autor, que a 

cada nova contemplação pode reexperimentar seus efeitos de formas diferentes. As 

autoras reforçam as possibilidades terapêuticas da arte no tratamento de 

dificuldades de aprendizagem, enfatizando que a presença do código morfológico 

caracteriza um movimento do non-sens para a busca de sentido, que é próprio 

também à linguagem, tanto verbal quanto escrita. Da mesma forma, nas 

representações artísticas encontramos também outras características presentes em 

várias formas de conhecimento, onde análise, síntese, proporções e 

estabelecimento de identidades têm importância. 

A partir destas idéias, podemos concluir que a arte oferece à criança com 

dificuldades de aprendizagem formas de manifestar-se, utilizando os recursos 

expressivos de maneira singular, representando a si mesma e a seu mundo. Este 

processo pode auxiliá-la a expressar-se criativamente, criando e evidenciando aos 

demais seu “estilo” e funcionando como elemento facilitador das relações, 

demonstrando que sua produção pode ser bem sucedida e aceita pelo grupo. Assim, 

a aprendizagem, enquanto processo onde a criatividade está fortemente implicada, 

pode ser reforçada ao utilizarmos a expressão artística, uma vez que através desta, 

tal elemento é reforçado enquanto valor importante e desejável. Retornando a 

Winnicott, é preciso lembrar o valor da criatividade para o desenvolvimento de uma 

vida verdadeiramente significativa.         

Em vista da importância da expressão e criação artística enquanto recurso 

terapêutico, no tratamento de crianças com dificuldades de aprendizagem, e 

buscando-se uma melhor compreensão do fenômeno à luz da psicologia, 

instrumentalizando outros profissionais a utilizarem estes recursos através de uma 

pesquisa sobre o tema, foi criado, como parte do trabalho de mestrado da autora, 

um grupo terapêutico, direcionado para crianças que, como Maria, não conseguiam 

acompanhar o ritmo da escola regular, tendo apresentado reprovações na série que 

cursavam no momento.  

Este grupo, coordenado pela autora, juntamente com mais um profissional, 

reuniu-se semanalmente, durante aproximadamente uma hora, ao longo de nove 

meses, tendo prosseguido por mais algum tempo após a conclusão da pesquisa. 

Paralelamente aos encontros com as crianças, realizou-se também entrevistas 

individuais e grupos com suas mães, onde estas puderam expressar suas 

dificuldades, medos, ansiedades e expectativas em relação aos filhos. O grupo de 
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mães permitiu, ainda, que trocas entre estas fossem realizadas, compartilhando 

experiências, sucessos e insucessos na relação com os filhos e suas dificuldades 

escolares, tornando-se, juntamente com o grupo terapêutico, instrumento de 

especial relevância para a pesquisa. Esta caracterizou-se, assim, como um estudo 

de caso, método qualitativo que, conforme Bressan (2000), permite uma 

investigação intensiva de uma situação específica, mostrando-se particularmente 

adequado quando, nesta, a fronteira entre o objeto de estudo e seu contexto não 

pode ser claramente definida, sendo possível, no entanto, desenvolver observações 

e entrevistas sistemáticas, como ocorre na pesquisa relatada.  

Tanto os encontros do grupo de crianças, quanto os realizados com as mães, 

foram documentados através de gravações em áudio e, eventualmente, em vídeo, 

sendo posteriormente transcritos para a análise e interpretação, realizadas a partir 

da articulação das informações obtidas aos referenciais teóricos utilizados. Em 

observância à Resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (1996), as 

crianças que participaram da pesquisa e seus responsáveis foram informados dos 

objetivos do trabalho e concordaram em participar como sujeitos da investigação, 

preenchendo, para isto, um "termo de consentimento" que assegurou, entre outros 

aspectos, o sigilo em relação à identidade dos envolvidos.     

Maria, encaminhada devido às dificuldades de alfabetização e demais 

sintomas mencionados anteriormente, foi a primeira criança a ingressar no grupo, 

seguida por mais três meninos, que o fizeram nas semanas seguintes. Buscando 

auxiliar estas crianças em sua inclusão no sistema regular de ensino, melhorando 

sua auto-estima e exercitando sua possibilidade de criar, estas foram estimuladas, 

através de atividades livres e dirigidas, a interagirem entre si e com as 

coordenadoras, utilizando como recursos a expressão musical, plástica e dramática.    

Observou-se que tais atividades possibilitaram que cada criança expressasse 

elementos de seu ambiente, manifestando seus conflitos e, muitas vezes, recriando 

seu mundo através de suas representações e da interação dos colegas com estas. 

Se tomarmos a música como exemplo, encontraremos uma forma de 

expressão que, em muitos momentos, tornou possível às crianças demonstrarem 

sentimentos diversos, como fez Maria em um dos encontros, ao entoar uma melodia 

inventada por ela, de caráter bastante melancólico. Por outro lado, ao ser estimulada 

a desenhar a partir da audição de uma determinada obra musical, criou um “Bicho 

Papão” que, no contato com o “Lobo Mau” desenhado por um colega, deixou de ser 
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uma figura ameaçadora para tornar-se o “cuidador”, alimentando o lobo e 

protegendo-o. Em outro momento, ao ser estimulada a associar o som produzido por 

diversos instrumentos a elementos de seu cotidiano, pode associar um destes à voz 

da mãe, expressando sua percepção sobre esta. 

As atividades musicais se tornaram um recurso importante para estas 

crianças, pois além de possibilitar a expressão e elaboração de alguns conflitos, 

ansiedades e necessidades, promoveram e estimularam a criatividade, já que a 

produção musical pode ser ouvida não apenas por seu criador, mas também pelos 

outros membros do grupo, Desta forma, as crianças puderam estabelecer pontes 

entre si e com os coordenadores, que, ao contrário do que muitas vezes esperavam, 

aceitaram sua produção, acreditando em seu potencial e em sua capacidade de 

construir e construir-se.   

O gravador também se transformou em um instrumento importante nas 

atividades, permitindo às crianças registrarem suas composições musicais e sua 

voz, reconhecendo-se a partir desta e admirando suas criações individuais e 

grupais. 

Por outro lado, a pintura também ofereceu possibilidades expressivas 

importantes. Observou-se, por exemplo, que nos primeiros encontros, as crianças 

demonstraram maior dificuldade na organização do material, utilizando as tintas de 

forma desordenada e confusa. Já nos encontros finais, mostraram-se mais 

organizadas, produzindo trabalhos criativos que lhes deram grande prazer, tanto 

durante a fase de elaboração quanto ao admirá-los no final da atividade. Da mesma 

forma, expressaram-se através da pintura e do desenho manifestando seus 

sentimentos e temores. Em um dos encontros, por exemplo, Maria elaborou um 

palhaço sem rosto e, quando questionada sobre esta figura, comentou que lembrava 

a “Mula sem Cabeça”, personagem que temia e sobre o qual antes não conseguia 

falar.  

Através do desenho, as crianças expressam também a maneira como se 

percebem em seu ambiente. Ao desenhar sua família, por exemplo, em um dos 

primeiros encontros, Maria se excluiu do desenho, como também fez ao criar uma 

maquete do que seria para ela uma casa ideal. Foi também a partir desta atividade, 

que escolheu os cachorros mencionados no diálogo transcrito, realizando com estes 

um trabalho de colagem e expressando, pela primeira vez, sua afetividade em 

relação às coordenadoras, bem como sentimentos de baixa autoestima, ao 
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identificar-se com um cachorro com “cara de burro de nascença”. 

A dramatização também adquiriu uma função importante nos encontros, 

quando as crianças escutaram a história dos “Saltimbancos” e resolveram reproduzi-

la, escolhendo o personagem com o qual se identificavam mais e construindo-o 

conforme as características que lhe atribuíam. Maria optou pela representação da 

gata, personagem que lhe atraiu e do qual disse “ter pena”, já que “a vida deste 

animal era muito horrível, ninguém gostava dela”. Também através da dramatização 

desta história, as crianças demonstraram pela primeira vez um interesse pela 

aprendizagem da leitura e da escrita, resolvendo transcrever a letra inicial do nome 

de cada personagem. Esta atividade foi, posteriormente, concluída com a 

elaboração de um painel com trechos da história, nomes dos personagens e 

desenhos confeccionados pelas crianças. Uma das crianças, após sua realização, 

resolveu escrever não apenas o nome de seu personagem, mas o dos outros três e 

descobriu-se, então, que estava alfabetizado. 

Ao mesmo tempo, através dos relatos das mães, foi possível constatar que 

todas as crianças haviam apresentado significativos progressos no que diz respeito 

à inclusão escolar e interesse pela aprendizagem, bem como na assimilação dos 

conteúdos propostos. Um dos meninos, em especial, apresentou, na perspectiva de 

sua mãe, um importante "salto" em relação ao desempenho escolar, relatando 

orgulhoso, no grupo, sua aprovação "sem pegar recuperação". 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada possibilitou que fosse avaliado o potencial terapêutico 

da expressão através de atividades musicais, dramáticas e plásticas no tratamento 

das crianças com dificuldades de aprendizagem e inserção destas no ambiente 

escolar. Ficou evidenciada a importância da criação e expressão artística, a fim de 

que a criança pudesse incrementar sua auto-estima a partir da constatação de que 

“é capaz” de criar, realizando obras das quais pode se orgulhar, e que são aceitas e 

admiradas também pelas coordenadoras e pelos outros membros do grupo. A partir 

deste processo, as crianças puderam sentir-se também mais capazes em relação à 

aprendizagem, revisando a percepção pobre de suas possibilidades exemplificadas 

na expressão de Maria sobre o cachorro com o qual se identificara, “burro de 

nascença”. Desta forma, o “burro”, incapaz, é transformado no personagem 
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habilidoso, apto, como acontece na dramatização dos “Saltimbancos”, onde o líder é 

o Jumento, personagem que narra a história e idealiza as atividades que serão 

realizadas pelos demais membros do grupo. 

Embora este trabalho tenha sido realizado em um setting terapêutico e o 

número de sujeitos participantes e a forma como foi desenvolvido o estudo não 

permita uma generalização das conclusões, os efeitos observados no grupo 

sugerem que algumas destas possam ser estendidas também para o âmbito da 

escola, uma vez que algumas das formas de abordar as dificuldades apresentadas 

pelas crianças poderiam ser utilizadas também como instrumentos na prática dos 

profissionais da área da educação. Fica evidente, por exemplo, a importância do 

estímulo à expressão e ao desenvolvimento da criatividade através da aceitação das 

representações realizadas pelas crianças.  

A criatividade parece ser essencial para que a aprendizagem se dê e, da 

mesma forma, para que a criança possa interagir com seu mundo de uma forma 

mais espontânea e autêntica, como apontado por Winnicott em suas concepções do 

espaço potencial (1975). E, uma vez que pode ser um elemento importante em sua 

percepção e representação do mundo e, assim, para o seu processo de 

aprendizagem, seria importante que tal elemento fosse valorizado no contexto 

educacional como um todo. Uma criança capaz de criar e orgulhar-se de sua 

criação, certamente estará mais apta a arriscar-se no aprendizado de conteúdos 

diversos, percebendo-os a partir de sua própria realidade. Assim, a construção do 

conhecimento poderia ser facilitada com a valorização do ato criativo, auxiliando na 

inserção à escola de crianças com dificuldades de aprendizagem.  

A valorização e estímulo à criatividade podem tornar, também, esta inserção 

mais significativa, possibilitando não apenas que a criança seja capaz de 

“apreender” os conteúdos que lhe são propostos, mas que possa relacioná-los com 

sua experiência, construindo o conhecimento a partir de sua visão de mundo e de si 

mesma, e utilizando-o como algo que lhe pertence realmente. Sobre isto, cabe citar 

novamente Winnicott, quando reforça o valor da criatividade para a vida humana. 

Afinal, queremos não apenas uma inserção destas crianças no contexto da escola, 

mas uma inserção que possa ser realmente significativa, contribuindo para sua 

subjetivação e na construção de sua cidadania. 
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É através da apercepção criativa, mais do que qualquer outra coisa, que o 
indivíduo sente que a vida é digna de ser vivida. Em contraste, existe um 
relacionamento de submissão com a realidade externa, onde o mundo em 
todos os seus pormenores é reconhecido como algo a ajustar-se ou a exigir 
adaptação. A submissão traz consigo um sentido de inutilidade e está 
associada à idéia de que nada importa e de que não vale a pena viver a 
vida. (WINNICOTT, 1975, p. 95).   
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