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Resumo: 

A crise da adolescência no mundo atual nos faz buscar cada vez mais espaços 

para discutir estratégias que promovam a integridade física e emocional dos 

nossos jovens.  

A apresentação deste trabalho é um recorte de uma proposta de atendimentos 

com adolescentes em que, a partir da experiência plástica e sonora e do 

compartilhamento das experiências, puderam se reconhecer como indivíduos, 

observando seus potenciais e suas características pessoais e a posteriori, 

integrando-as ao grupo. Somos cada vez mais sujeitos da informação e cada vez 

menos sujeitos da experiência.  

Essa realidade faz com que os adolescentes tenham uma demanda social com 

muitas informações, mas poucos recursos internos para lidar com elas.  

Objetivos: Discutir as questões relativas ao impacto das demandas sociais na 

vida dos adolescentes e apresentar uma proposta de intervenção 

Arteterapeutica à partir de uma experiência vivida em atelier. 

Metodologia: Apresentação de estudo de caso. 
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Resumo: a proposta é de uma oficina onde será apresentado um breve histórico 

mitológico do orixá Nanã a fim de contextualizar os temas que ela representa, a 

sabedoria e a experiência. Em seguida, será feita a contação de uma história, 

referente a esse orixá, extraída do livro Mitologia dos Orixás de Reginaldo 

Prandi. A partir da história, será feita uma indução para uma reflexão sobre a 

sabedoria que cada um possui.  Por fim, será desenvolvida uma atividade de 

ornamentação de um pote cerâmico, o pote da sabedoria, onde cada um poderá 

expressar, simbolicamente, os talentos que adquiriu de suas experiências 

passadas, com a intenção de mantê-lo cheio de habilidades que possam abrir 

espaço em sua vida para novas experiências, trazendo assim, para sua 

consciência uma imagem condizente com toda a sua experiência e aprendizado. 

 

Objetivo: mostrar a importância de resgatar os talentos adquiridos com as 

experiências passadas, viabilizando a criação de novas possibilidades de 

crescimento na vida de cada um. 

 

Metodologia: a oficina acontecerá em quatro momentos: um primeiro momento 

de centramento (apresentação dos participantes e relaxamento possibilitando 

uma introspecção, um contato com o mundo interior). A seguir, será feita a 

apresentação do tema com um breve histórico mitológica da orixá Nanã e a 

contação de uma das suas histórias. A partir da história contada será feita uma 

indução à reflexão sobre a sabedoria de cada um e seus talentos. No terceiro 

momento, será desenvolvida a atividade expressiva, onde os participantes irão 

fazer a ornamentação do pote da sabedoria. Por fim, a partilha e o fechamento 

da oficina, onde cada participante poderá expor sua experiência com a atividade.  
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