
A a. te de
Temos talento para criar

uma vida melhor

para liberar, expressar bloqueios,
Inseguran~as e medos, muitos
educadores nao sabem como lidar
com tais emo~6es e ainda d~vem
cun;~rir urn planejamento, carga
horarla e estar atento as mudan~as na
educa~ao.

Segundo a arte terapeuta e arte
educadora, Fabiola Gaspar, 0 pro-
fessor nao e 0 responsavel em apontar
solu~6es para os problemas emo-
cionais do educando, mas deve
possuir alguns conhecimentos e ter
disposi~ao para atender aqueles que
trazem consigo muitos conflitos e ate
mesmo serios trauma . I

~ concentra~ao e 0 equilf rio necessarios
a mltnlp~lagao d~s materiais propiciam ij
exploragao do 'proprio "EU".

iver com arte
"Os conhecimentos a que me

refiro SaD do funcionamento psiquico,
das fases de desenvolvimento da
personalidade e 0 quanto as emo~6es
interf ~em em qualquer pr du~ao e
relar;ao interpessoal do individuo",
declarou Fabiola.
o NAP foi criado visando a

preparar;ao do educador para 0

cumprimento de suas responsa-
bilidades. E urn espar;o onde a
psicologia, a pedagogia e a arte
trabalham juntas. 0 Nucleo tamMm
prioriza a arte educa~ao e a arte A arte possibilita a expressao de sentimentos e valores.
terapia justamente por acreditar que
a arte mobiliza as potencialidades
criadoras do individuo, criando meios
para que este possa perceber e
expressar de forma criativa seus
sentimentos, ideias e ideais.

"A arte e uma atividade prazerosa
da vida e 0 prazer deveria ser
constante em nosso dia a dia. Porem,
na sociedade atual, existe u.mconflito I

basico ebtre 0 dever, sentir e 0 prazer.

Este conflito e esta divisiio
acabam refletindo em nossa
Organiza~iio Interior. De urn lado fica
a Raziio, 0 raciocinio e 0 intelecto.
De outro esta a Emor;iio, os
sentimentos e a sensibilidade que
quando surgem atrapalham os nossos
deveres" esclarece Fabiola Gaspar,
diretora e proprietaria do Nucleo.

Ainda como objetivo do NAP
aparece a busca em atingir a integra~iio
e 0 equilibrio. Mas para isso e
necessario levar em conta a raziio e a
emo~ao do individuo. Tudo e possivel
quando a Arte e somada a educa~iio,
uma forma de resgatar sentimentos e
em~6es, pois, s6 assirn sera permitido
desenvolver maior sensibilidade'l
espontaneidade e criatividade.

Com a arte terapia e possivel fazer
urn apelo a intui~iio 'artistica do
paciente e proporcionar urn mergulho
no pr6prio inconsciente e ainda
favorecer 0 seu auto conhecimento.
Todo esse trabalho e feito sem 0

desgaste do processo terapeutico
tradicional, pois, a arte terapia atua
de maneira rapida e prazerosa e faz
a pessoa descobrir que pQssui talento,
para criar uma vida melhor.


