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EDITORIAL

por Daniela Martins

A arte é viva, é dinâmica, está sempre em movimento e construção! E por isso a

Revista Portuguesa de Arte-Terapia ganha uma nova arte, feita com todo carinho
pelas nossas colaboradoras/colegas Joana Pires e Paula Bottas. Estamos gratos
pela vossa dedicação!
Neste N.º 6 de cara nova, o Presidente da SPAT, Dr. Ruy de Carvalho
presenteia-nos com dois artigos que se complementam e que expõem os seus
últimos conceitos desenvolvidos sobre a Arte-Psicoterapia.
Também sobre o contexto Arte-Psicoterapêutico, Maria Paula Guerrinha, Sílvia
Candeias e Diana Trindade debruçam-se sobre as particularidades do processo
de crescimento interior e desenvolvimento criativo.
As intervenções com crianças não deixam de ser referidas através dos artigos de
Francisca Pires, que refere as dificuldades ao nível da linguagem e
adaptação num Jardim de Infância, e de Carla Amaral, que descreve
a sua experiência na criação de vínculo terapêutico com crianças portadoras de
Transtorno de Espetro de Autismo. No contexto institucional Catarina Capinha
apresenta uma intervenção de Arte-Terapia Vivencial Polimodal realizada na
Colónia de Férias da Fundação “O Século”.
Há muito que a Arte-Terapia e a Educação mantêm uma competente relação
entre as suas práticas, beneficiando alunos, docentes e famílias. Neste contexto,
Inez Marçal faz a narrativa da sua experiência na área educacional com uma
visão muito particular sobre um investimento verdadeiramente criativo nas
escolas.
E porque a Arte também representa a dor e os sentimentos menos positivos,
podemos acompanhar a experiência de luto num grupo de Arte-Terapia realizado
por Maria Figueiredo e a transformação de mulheres vítimas de violência
doméstica acompanhadas por Irene Monteiro. Se o primeiro caso é inevitável na
vida, no segundo idealizamos que se haja mais criatividade e amor para a
resolução de conflitos dentro (e fora) de casa!
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«DIAGÉNESIS»
Criação e progresso interior
Ruy de Carvalho
1. DEFINIÇÃO DE DIAGÉNESIS PSÍQUICA

Uma questão essencial que se me foi colocando ao longo da minha prática de Arte-

Psicoterapia, já com mais de vinte anos, diz respeito às caraterísticas particulares que
envolvem o processo arte psicoterapêutico, quer do ponto de vista da relação subtil que
se estabelece entre o Arte-Psicoterapeuta e o paciente, quer na vertente da dimensão
criativa que o processo envolve, as quais influem no progresso ou crescimento interno
do indivíduo em foco, permitindo-lhe suplantar a disfuncionalidade inerente ao adoecer
psíquico ou ao sofrimento psíquico próprio às crises existenciais.
Durante muito tempo baseei-me em referências já existentes noutros modelos de
psicoterapia afins à arte psicoterapia ou mesmo já estabelecidos dentro desta. O
conceito de relação dialógica forneceu-me um quadro de atuação terapêutica pautada
por ênfase na empatia. De um ponto de vista dialógico relacional é mantida pelo
psicoterapeuta uma perspetiva de acordo com a ótica do paciente de modo a entender
a unicidade da sua vivência. Sustentando todas as suas intervenções na empatia o
psicoterapeuta, ao adotar a base dialógica, procura através da sua contratransferência
deixar-se sentir como o paciente o que é trazido por ele para as sessões, de modo a
fornecer-lhe nas suas intervenções empáticas o sentimento de ser entendido, e desse
modo possibilitando-lhe a reparação das suas representações de objetos do Self
especulares, idealizantes, gemelares sustentadores e diagenésicos. Tal implica uma
forma de estar na relação com o paciente onde a intersubjetividade, enquanto
cruzamento das perspetivas subjetivas individuais de cada um dos intervenientes do
processo, se revela mutuamente enriquecedora para o entendimento de fenómenos do
paciente que se configuram no aqui e agora da relação terapêutica.
Campo subjetivo
Campo subjetivo
do indivíduo em
foco

I

P

do psicoterapeuta
Campo de intersubjetividade dialógica

Para isso é necessária uma presença mais interativa e interpessoal da parte do
psicoterapeuta, que usa as associações livres, os sentimentos e os lampejos mnésicos
desencadeados em si pelo paciente como conhecimento sobre aquele, plausível de ser
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posto ao seu serviço. Oriundo da Gestalt-terapia, cunhado por Martin Buber e adotado
pela psicanálise relacional, o conceito de relação dialógica sendo importado para a
Arte-Psicoterapia, é aquele que, no meu entender, melhor se adequa à relação
particular que se estabelece no contexto das sessões de Arte-Psicoterapia, onde o
paciente para além de dialogar com o Arte-Psicoterapeuta também se compromete no
fazer artístico.
Outro conceito, este específico da Arte-Psicoterapia, o de relação triangular, explica o
enquadramento de sessões de psicoterapia que envolvem criação artística. Os vértices
do triângulo são representados pelo indivíduo em foco ou criador, o produto criativo e o
Arte-Psicoterapeuta.
Indivíduo

Sessão de

Produto criativo

Arte Psicoterapia

Arte Psicoterapeuta

Esta representação metafórica triangular permite iluminar os diferentes registos
dinâmicos que podem ganhar relevância nas sessões de Arte-Psicoterapia, sendo os
catetos privilegiados em momentos específicos, tornando possível melhor entender o
processo.
As particularidades dos catetos deste triângulo têm sido explicadas por vários autores,
nomeadamente por Joyce Schaverien, como já referi noutro trabalho meu.
Relativamente à Arte-Psicoterapia Analítica, Schaverien refere que esta se carateriza
por todos os catetos serem plenamente ativados nas sessões. A heterogonia fornece
as nuances que se evidenciam alternadamente no processo.
No entanto, pouco tem sido construído do ponto de vista de um modelo explicativo e
diferencial que parametrize o sistema específico que é configurado no contexto das
sessões de Arte-Psicoterapia Analítica, nomeadamente distinguindo as caraterísticas
peculiares que orientam o Arte-Psicoterapeuta e o investem de um papel específico,
notável e distintivo enquanto interveniente no processo.
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Quanto ao ambiente configurado nas sessões de Arte-Psicoterapia Analítica, este é
caraterizado pelo envolvimento do paciente num gradiente de criação, de tal modo que
através deste seja propiciado o seu tratamento psíquico. Já referi noutros trabalhos
como componentes caraterísticos de tal contexto a ativação do processo criativo, o
envolvimento no fazer artístico, a esteticidade e a significação fornecidos pelo produto
criativo, as funções terapêuticas da arte, com inerentes efeitos a nível psíquico
proporcionados pelas potencialidades dos recursos técnicos artísticos e o enfatizar da
comunicação não verbal. Faltou, no entanto, definir melhor a comparticipação do ArtePsicoterapeuta, na medida que este é parte interveniente nos fenómenos ocorridos
dentro das sessões. À falta de uma designação já estabelecida para o contingente
originado dentro das sessões de Arte-Psicoterapia Analítica, o que é extensível à arte
terapia em geral, refleti longamente até que depois de muito brincar com as palavras
me decidi pela designação de psicodiagénesis. O termo diagénese foi cunhado para
ser aplicado na geologia para designar um processo pelo qual um sistema tende a
encontrar um equilíbrio ótimo e através da estratificação progressiva de um sedimento
que acaba por se tornar consolidado. Tal perspetiva pareceu-me fornecer uma
metáfora interessante, adequável ao contingente operacional das sessões de ArtePsicoterapia, ajudando a enquadrar o encadeamento dos fenómenos que conduzem ao
crescimento interno do indivíduo e em última instância à sua melhoria ou cura. Aqui
através (dia) da criação (génese), em sessões sucessivas, torna-se possível uma
estratificação progressiva de significações criativas, algumas das quais integradas como
representações ideacionais organizadoras e criativas, capazes das transformações ou
transmutações na mente que permitem suprir os défices do desenvolvimento psíquico
tornados visíveis através do adoecer mental. Assim, ocorre em Arte-Terapia um crescer
com arte que favorecendo uma referência regressiva repete simbolicamente as
caraterísticas específicas e únicas do desenvolvimento do indivíduo, mas agora num
contexto favorecedor da reparação. Sabemos a partir de Freud e Jung que as
constelações psíquicas, vigentes em complexos psíquicos, originadas por traumas,
défices e necessidades por realizar no enquadramento relacional objetal original,
precisam de ser configuradas na vivência futura, sob a forma de compulsão de
repetição, para que possam ser realizadas em pensamento ganhando significação e a
partir daí tornarem-se plausíveis de poderem ser reparadas, recriadas e transformadas.
Será um longo repetir até extinguir os mitos configurados internamente, e a que já me
referi em outro lado.
Um ambiente relacional-objetal original idílico é afim da psicodiagénese. A mãe, o pai e
restantes figuras cuidadoras, oferecem-se como fomentadores de experiências
criativas, para além de fornecerem a satisfação básica alimentar e cuidados. Tais
experiências criativas precoces suprem o bebé de sentido de si, tornando-o existente,
válido e notável, um artista ou criador original para a vida, bem como sustido por um
sentido de capacidade e amor-próprio assente na relação promotora de progresso com
o outro significativo, podendo prescindir progressivamente das defesas omnipotentes.
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Neste gradiente psicodiagenésico original constrói-se progressivamente a mente.
Inicialmente é essencialmente constituído pela relação corporal do bebé com a mãe ou
criadora. O corpo materno oferece-se como referencial para as vivências de satisfação
e envolvimento criativo. Progressivamente os sinais enigmáticos que a mãe envia ao
seu bebé descodificando criativamente as suas necessidades, ganham complexidade
na interação de rêverie prazenteira. A mãe emite sinais sonoros e linguísticos, num
brincar de descoberta mútua com o bebé, que na continuidade vão fornecendo sentidos
relacionais ritualísticos a este interlúdio. As experiências confusas e insatisfações do
bebé precisam de ser configuradas e supridas, não só concretamente através dos
cuidados maternais, mas também criativamente, através do sentido de existência que a
mãe propicia ao seu bebé, o que foi referenciado como função α por Bion, holding por
Winnicott e funções de self-objeto por Kohut. A dois o mundo vai sendo apontado e
nomeado, num movimento criativo de duogénese psíquica, ou seja cria-se a mente a
dois, na medida em que o bebé estrutura progressivamente a sua mente. Para tal
contribui a estratificação de significados e sentidos conceptuais que a internalização e
psicogénese de símbolos favorece na matriz da mente. Este processo vai construindo,
a par e passo, o aparelho criativo intrínseco à mente que se torna favorecedor da
individuação e autonomia. O bebé enquanto se diferencia passa a possuir a
capacidade progressiva de criar na ausência ou vazio, primeiro a ilusão simbólica da
presença do outro significativo, depois de se criar a si mesmo, em termos psíquicos
fazendo uso da sua mente enquanto espaço de contenção e diferenciação, o que se
materializa na linguagem e no brincar simbólico. Desse modo vai-se tornando
progressivamente munido da capacidade de se criar ou seja de bastar as suas
necessidades. O espaço interno de criação continuará sempre a reproduzir as
caraterísticas referenciais da diagénesis original com a figura cuidadora inicial, em geral
a mãe. Criar é sempre um processo que se suporta no imaginário objetal-relacional. Os
défices ou falhas ocorridas na esfera da psicodiagénesis original tenderão a persistir,
caso não ocorram condições propícias à reparação criativa das mesmas, uma vez que
o aparelho criativo intrínseco à mente tem uma caraterística particular de autoregeneração psíquica.
Enquanto o bebé cresce ganha também uma existência própria na mente da mãe, pai e
restantes cuidadores, uma criação que evolui em complexidade na medida em que
converge aquilo e quem o bebé é realisticamente em conjunto com as fantasias
identificatórias dos familiares, carregadas de mitos ancestrais da família, para lhe
fornecerem o seu fundo de identificação primário contributivo para a psicodiagénese.
Com o crescimento progressivo passa-se da posição exclusiva prioritária do
relacionamento dual para a esfera do relacionamento múltiplo, em que o pai e outros
familiares ganham mais relevância, bem como os pares.
Agora o processo de psicodiagénese ganha um cunho de poligénese psíquica na
medida em que a criança pequena se continua a criar na interação com os adultos que
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a rodeiam e com os pares. Tudo aquilo que é inerente a uma mente humana, enquanto
capacidade diferenciada, precisa de ser criado, uma vez que seja inexistente aquando
do nascimento, como o controlo das funções motoras autónomas, implicadas na
gestualidade e marcha, a regulação dos esfíncteres, as funções de regulação
secundária dos estados emocionais, linguagem e o pensamento consciente. Nesta
medida a aprendizagem fica subserviente à psicodiagénesis, uma vez que para que a
aprendizagem seja possível é preciso começar por criar internamente a apetência para
a disposição necessária a que a aprendizagem se torne efetiva. Qualquer falha
específica da capacidade criativa aplicada a si mesmo torna certas aprendizagens
inviáveis.
Assim, sendo originalmente o processo de psicodiagénese um gradiente de criação que
envolve o bebé numa ambiência criativa com as figuras parentais de referência revelase posteriormente propiciador da estratificação da estrutura da mente.
Através da internalização da representação psicodiagenésica esta coloca-se ao serviço
do próprio, de si para si mesmo, sendo promotora das criações adaptativas inerentes à
sobrevivência e necessárias a uma conformação adequada às mudanças no ambiente,
bem como favorecendo as aprendizagens. Também opera internamente ao indivíduo
regenerando e reparando a mente sempre que seja necessário repor a homeostase
psíquica. É nesta medida que o enquadramento das sessões de Arte-Psicoterapia
oferece um ambiente propício à psicodiagénesis, tornando-se potencialmente efetivo
para promover a reparação e transmutação psíquica. Aqui o Arte-Psicoterapeuta
precisa de ser um interveniente envolvido e participante ativo do processo, de modo a
propiciar a configuração simbólica das condições de psicodiagénesis original.
2. AMPLITUDE DA RELAÇÃO ARTE-PSICOTERAPÊUTICA DE UM PONTO DE
VISTA PSICODIAGÉNICO
Torna-se necessário refletir melhor sobre as caraterísticas que se fazem essenciais para
que um Arte-Psicoterapeuta se diferencie de outros enquadramentos psicoterapêuticos,
apesar de alguns “gestos” serem afins.
O facto de nestas sessões de Arte-Psicoterapia Analítica se gerar um produto criativo
pode levar o leigo a achar que o envolvimento do Arte-Psicoterapeuta no processo
passa por “analisar” o que está perante si criado pelo paciente e, como uma espécie de
leitor de Tarot, adivinhar o que ele inconscientemente transferiu para o objeto de
criação. Isto torna-se quase caricato e hilariante no início da Arte-Psicoterapia, quando
o paciente insiste que tal seja feito e se mostra tremendamente frustrado quando se lho
recusa. Às vezes a frustração persiste mesmo que se explique que está a colocar no
Arte-Psicoterapeuta toda a capacidade pensante e criativa e a pedir-lhe que se
substitua a ele na descodificação dos enigmas da sua criação. Apesar de o ArteRevista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA | n.º 6 | outubro 2016
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Psicoterapeuta analítico até possuir referenciais, como os do sistema isotópico da
imagem de Gilbert Durant e da análise de mecanismos de defesa do Eu presentes no
desenho, abstém-se determinantemente de fazer inferências antecipadas, sob o risco
de contaminar o processo e embotar a criatividade do paciente. Para que se mantenha
uma ambiência psicodiagenésica toda a sessão precisará de ser envolvida numa
atmosfera pangenésica (termo cunhado por Charles Darwin para explicar a transmissão
genética), de modo que tudo se torne propício à ativação do aparelho criativo do
paciente ao longo da sessão. O envolvimento criativo do paciente não deve ficar
adstrito ao momento de criação artística, mas sim deve ter continuidade na interação
com o Arte-Psicoterapeuta.
Assim, o triângulo da relação arte-psicoterapêutica, ganha dimensão psicodiagenésica.

Indivíduo
A

B
dimensão
intersubjetiva de
significação
pessoal

dimensão criativa

Produto
Criativo

Arte
C
dimensão de
significação
estética

Psicoterapeuta

Para que tal dimensão psicodiagénica possa ser implementada não servem as posturas
clássicas dos psicoterapeutas de neutralidade militante, abstinência reformuladora
recalcitrante e até de silêncio devoto. Isso não é afim à posição psicodiagénica original,
onde o fenómeno mental por excelência relacional tem duas vias, a da mente em
formação potencial do bebé e a da mente de sua mãe ou cuidador, que convergem
para configurarem o momento criativo gerador de estratificação psíquica. Como isso só
é possível mediante uma combinação ótima de duas mentes, nas sessões de ArteRevista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA | n.º 6 | outubro 2016
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psicoterapia dual é preciso que dois pensamentos criativos, o do paciente e o do ArtePsicoterapeuta se articulem, com a génese de um produto criativo de permeio. Num
grupo precisará da combinação ótima de múltiplas mentes, mas com oportunidades de
a dualidade se poder configurar em certos momentos.
Assim sendo é necessário que o Arte-Psicoterapeuta analítico seja um interveniente
psicodiagenésico fazendo parte do processo. Para que possa desempenhar eficazmente o
seu contributo é preciso que tenha uma comparticipação:
- interativa, mas dando a primazia da iniciativa ao paciente;
- incentivadora, mas privilegiando a espontaneidade do indivíduo em processo;
- envolvida e interessada, mas sem se deixar amalgamar ou impregnar pela
experiência do outro;
- empática, tentando entender a vivência pela perspetiva da pessoa a quem
ajuda, mas ainda assim sendo capaz de aflorar a significação implícita no
modo peculiar de o outro configurar a experiência.
A sua atuação dá primazia ao questionamento conduzindo subtilmente o paciente de
modo que este ultrapasse a necessidade de descarga imediata, ficando aprisionado
nas teias da angústia e outra sintomatologia psíquica, bem como nas redes da
factualidade descritiva, para se colocar a si:
- em perspetiva funcional (como é que eu sou ou funciono e que em particular causa
sofrimento ou disfuncionalidade);
- em perspetiva na ação existencial e na interação (como é que eu ajo na vida, no
relacionamento com os outros, que é particularmente disfuncional);
- em perspetiva de mudança (o que é que eu quero fazer com como sou e como ajo
ou seja o que quero mudar em mim).
Em alternativa ao questionamento o acompanhamento do Arte-Psicoterapeuta é
sinalizado por estímulos verbais mínimos, pelo parafraseado e pela reformulação e pelo
reforço descriminado. Claro que o silêncio também fará parte do processo, em
particular se forem momentos de silêncio gerador, como durante o período de criação
artística na sessão ou quando a pessoa se volta para o seu mundo interior, suspensa
na reflexão interna, como quando contempla a sua criação e é tocada pelo aflorar de
novas significações ou até mesmo pelo sem sentido ou não saber. Momentos como
este são altamente criativos na medida em que impulsionam o paciente para a procura
de respostas dentro de si. Às vezes leva algum tempo na Arte-Psicoterapia para que
tal se torne aceitável, desistindo o paciente de intimar o Arte-Psicoterapeuta para que
lhe forneça todas as respostas para as suas inquietações, para o seu desconhecido e
para a sua insatisfação. Um aspeto importante do processo de Arte-Psicoterapia
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Analítica passa também pela aceitação da incerteza, do desconhecido, do não saber e
mesmo do vazio, os quais podem ser colocados ao serviço da elaboração criativa.
ESTRATÉGIA DE APOIO
OU SUPORTE
Aconselhamento

Intervenção
AT

Intervenção
de AT

Intervenção
Integrativa

- Escuta ativa

- Orientação e crítica
- Suporte ou apoio
- Afirmação

- Aconselhamento e elogio
- Tranquilização

- Estímulos discriminadores (silêncio,
estímulos verbais mínimos)

- Questionamento de informação
- Repetição

- Parafraseado

- Reformulação frásica

- Questionamento de alternativas
- Reformulação de alternativas
- Reformulação metafórica

- Questionamento de opções

- Reforço discriminador e seletivo
- Empatia ou validação empática

- Espelhamento da linguagem corporal
- Expressão mediada ou criação
artística

- Questionamento de associações ou
encorajamento a elaborar

- Clarificação

- Relativização

- Comunicação paradoxal
- Confrontação
- Sumarização

- Atitude interpretativa

- Interpretação (defesa, conteúdo,

genético-evolutiva, desenvolutiva.

- Interpretação de criatividade e
comutativa
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Intervenção

AP Analítica

Tendo em conta o mais oportuno, o Arte-Psicoterapeuta poderá fazer uso de uma larga
panóplia de procedimentos de reflexão da comunicação, oferecendo-se como espelho onde
o paciente se revê. Deste modo torna-se peculiar e distinta de outras formas de
relacionamento, a relação específica que se desenvolve em psicoterapia. Tais
procedimentos podem ser enunciados de acordo com o seu grau de diferenciação e
promoção do insight ou introspeção elaborativa, estabelecendo-se um gráfico de atuação,
para o que me baseei, com algumas modificações, no “continuum de intervenções
expressivas e de apoio”, formulado por Gleu O. Gabbard.
Entre os diferentes modos de intervir e sinalizar a sua presença, a interpretação faz
evidentemente parte dos procedimentos de um Arte-Psicoterapeuta. Esta é particularmente
útil para a elucidação da transferência, em particular a negativa, que pode obstaculizar a
evolução do processo e invalidar a aliança terapêutica. A clarificação, a confrontação e a
interpretação de defesa são procedimentos de análise particularmente úteis para promover
os insights perlaborativos, tendo uma validade fundamental na análise das resistências.
Em Arte-Psicoterapia o paciente configura a resistência tal como o descrito para Freud,
mas evidencia um tipo de resistências peculiares e específicas a esta abordagem: as
resistências inerentes ao embotamento, défices e bloqueios do aparelho criativo. Podem
ser meras inibições neuróticas, relacionadas com a timidez ou vergonha, com o receio da
depreciação, ou com o medo de falhar próprios à ação de um Super-eu excessivamente
exigente, manifestas em categóricos: – Não sou capaz; ou – Não tenho jeito. Outra
resistência comum tem a ver com o paciente sentir-se observado enquanto cria, o que
pode ganhar conotação diversa. As mais das vezes tem a ver com a angústia do
estranho ou com representações parentais críticas e desvalorizativas projetadas no ArtePsicoterapeuta.
Em geral, com alguma persuasão firme e persistente, são ultrapassadas as resistências
iniciais.
Já quando estão implícitos núcleos persecutórios ou de inveja invalidantes, bem como
outros consequentes em falhas graves na relação psicodiagenésica original, será mais
difícil desbloquear as resistências à criação. Por vezes, será necessário um longo
período de reconstrução relacional no contexto arte psicoterapêutico, até que o paciente
seja capaz de resgatar a sua capacidade criativa pondo-a ao serviço do seu crescimento
interior. O Arte-Psicoterapeuta tendo um conhecimento alargado de recursos técnicos
artísticos que podem ser facilitadores para o paciente, precisará de pesquisar os mais
eficazes por tentativa-erro, de modo a tentar ajudar o paciente a desbloquear a sua
criatividade, ultrapassando a sua resistência à criação artística nas sessões.
No início do processo em geral é espúrio e até comprometedor da aliança terapêutica
tentar interpretar as resistências à criação artística. É preferível, numa perspetiva
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psicodiagénica, que o Arte-Psicoterapeuta compartilhe da sua própria criatividade, para
ajudar o paciente a desbloquear a sua.
É essencial uma capacidade diferenciada de suster o negativo por parte do ArtePsicoterapeuta, desenvolvida através da sua formação longa em Arte-Psicoterapia, da
sua demorada Arte-Psicoterapia pessoal e da sua supervisão investida com dedicação
para conseguir lidar com a intensidade das dinâmicas configuradas pelos pacientes nas
sessões. No contexto da psicoterapia o técnico vê-se confrontado frequentemente com
sentimentos fortes da parte do paciente, inerentes à sua dor psíquica, ligada a
acontecimentos traumáticos no passado, como abuso sexual na infância, mas também
eventos penosos e devastadores no presente, numa panóplia quase inumerável de
possibilidades inerentes à vivência do ser humano, o que causa efeito no outro com
quem são partilhadas. Algumas das experiências partilhadas pelos pacientes tocam em
áreas de fragilidade do psicoterapeuta, que precisa de as ter suficientemente elaboradas
para não soçobrar ao impacto provocado em si. Por outro lado o psicoterapeuta também
se pode ver envolvido na conflituosidade caraterística do paciente, precisando de um
amor próprio suficientemente construído para que não se deixe envolver em lutas
taliónicas, de olho por olho, dente por dente, nem seja permeável a encaixar a
hostilidade agressiva ou narcisista do paciente como algo pessoal. Dificuldades suas
em manejar a identificação projetiva ativada pelos núcleos psicóticos do paciente, que
encontram o equivalente fantasmático em si, podem provocar graves obstáculos ao
processo psicoterapêutico e até mesmo obstaculizá-lo. Cultivando uma serenidade
criativa, o Arte-Psicoterapeuta sustem o seu ímpeto a ter que resolver no imediato ou
fornecer soluções rápidas, bem como contém a pressão do paciente para tal. É comum
assistirmos a uma atuação social em que quando alguém relata um problema grave,
por exemplo de doença oncológica, às vezes apenas esperando ser ouvido o seu
desabafo, sentindo compreensão e amparo, aquilo que obtém dos outros, que não
sustêm a sua própria angústia, é uma miríade de questões sobre se já fez isto ou
aquilo, bem como uma panóplia de soluções mágicas, as mais das vezes completamente
estapafúrdias.
É normal, pois, que a ansiedade do paciente o possa compelir a obter um alívio célere
para as suas inquietações. Aqui é preciso tornar claro para o paciente que só quando
adotar uma postura voltada para o seu entendimento interior, aceitando que a
resolução poderá ser morosa, será possível aceder a um vislumbre de mudança e cura.
Nada se conseguirá com um paciente se este não se permitir confiar no ArtePsicoterapeuta, acedendo a um estado de suspeição suspensa, o mesmo que torna
possível o deslumbramento com o ilusionismo e o estado hipnótico. Recentemente
tenho-me debatido com uma paciente que, devido à gravidade dos seus núcleos
psicóticos, mantém a maior parte do tempo uma referência de suspeição na relação
terapêutica. Alguns momentos em que suspende tal suspeição, tendo em conta as
minhas intervenções contentoras, aceitantes, empáticas e com vislumbres criativos, são
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possíveis momentos de sintonia que ela referencia como sentindo um arrepio, no que
até me contagia. Mas logo a seguir, ao voltar à posição de suspeição, invalida os
construtos alcançados. Apesar de tudo tem ocorrido uma organização progressiva,
mesmo que lenta e ligeira, que indicia que algum gradiente psicodiagenésico tem sido
alcançado.
A disponibilidade para o mundo interior pelo paciente encontra-se ilustrada num poema
de Tao-Te-King, atribuído a Lao Tse:

Não empurrar a porta
e conhecer o mundo
Não olhar pela janela
e achar o caminho do céu
Não viajar para longe
para encontrar o saber
Assim o sábio
sabe
sem precisar de viajar
Compreende
sem precisar de olhar
Realiza
sem precisar de agir.
Em Arte-Psicoterapia o gradiente criativo nas sessões funciona como um amplificador
dos acontecimentos psíquicos, facilitando a catarse. Desse modo, a vivência do
paciente iluminada com a sua criação pode ter por vezes um efeito avassalador. Para
lidar com este, o Arte-Psicoterapeuta precisa de recorrer à sua competência
psicodiagenésica, ou seja, o seu potencial de transformação criativa, permitindo-lhe
manter o seu registo criativo de elaboração comutativa enquanto assegura a
envolvência empática e sustinente com o seu paciente. Deste modo privilegia a
manutenção da ambiência psicodiagenésica que propicia a sedimentação e
estratificação das vivências, ajudando a transformar a perspetiva interna do paciente.
Aqui, mais uma vez, podemos estabelecer uma relação metafórica com a diagénese
geológica. Para que esta seja eficaz é essencial a ação dos microrganismos para
promoverem a agregação das particulas sedimentares. De um modo equivalente a ação
das diferentes intervenções do Arte-Psicoterapeuta funcionam como efeito agregador,
propício à conciliação de opostos psíquicos e à formulação de significações criativas e
organizadoras a partir dos elementos psíquicos inominados, que podem então passar a
ser nomeados, ganhando sentido narrativo e criativo para o próprio.
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Apesar de nas psicoterapias dinâmicas se salvaguardar a abstinência do psicoterapeuta,
ilustrado pela regra de Foulks de que a interpretação só é necessária quando a análise
pelos pacientes falha, é indubitável que o psicoterapeuta enquanto observador
participante, também na aceção de Foulks, necessariamente influencia o processo. No
contexto da Arte-Psicoterapia Analítica é inevitável e até mesmo essencial, como
determinante, o impacto que o Arte-Psicoterapeuta imprime no processo. Arrisco-me
mesmo a considerar como fundamental a sua ação de inspirar o processo
psicodiagenésico levado a cabo pelo paciente.
Mais uma vez, encontramos em Tao-Te-King uma referência de tal vocação do ArtePsicoterapeuta:

Dobrar-se para se manter integro
vergar para se poder endireitar
Aprofundar-se para se sentir preenchido,
definhar para se renovar.
Nada ter, mas estar repleto;
Apesar de provido inquieto.
Assim age o sábio
que tem por esposa a unidade
para ser a luz do mundo;
Que não se mostra e põe em evidência,
que não se afirma mas conduz ao despertar,
que nada diz de si, mas brilha pelo valor,
que nunca se valoriza, mas sabe perpetuar,
que não luta com ninguém
e ninguém luta com ele.
Nesta medida, enquanto agente inspirador do processo de criação ao serviço da
transformação do indivíduo poderemos metaforizar para o Arte-Psicoterapeuta uma
função arquetípica de musa, para além de configurar o arquétipo do sábio conducente
da iniciação e crescimento espiritual através do autoconhecimento, num caminho de
sabedoria. Oriundas da mitologia grega, as musas foram geradas após a partilha da
alcova, durante dez noites, entre Zeus e Mnemósine, a deusa da memória, que desse
enlace concebe nove filhas:
-

Caliope, bela voz, a musa da eloquência;
Clio ou Kleio, proclamadora, a musa da história;
Erato, amável, a musa da poesia lírica;
Euterpe, doadora de prazeres, a musa da mímica;
Melpômene, poetisa, a musa da tragédia;
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-

Polimnia, a de muitos hinos, musa da música sacra;
Tália ou Thaleia, que faz brotar flores, a musa da comédia;
Terpsícore, rodopiante, a musa da dança;
Urânia, celestial, a musa da astronomia.

Tendo sido criadas com a finalidade de enaltecerem e celebrarem os feitos do Olimpo,
nomeadamente através de cânticos em que eram acompanhadas pela harpa de Apolo,
as musas tornaram-se as inspiradoras das artes e ciências desenvolvidas pelos seres
humanos. Para tal as musas não intervinham diretamente, mas sim através de uma
presença distanciada e discreta inspiradora.
É precisamente tal presença inspiradora que é uma vocação essencial do ArtePsicoterapeuta analítico. Será necessário que ele inspire o padrão psicodiagenético na
relação peculiar que estabelece com o paciente. Para isso é preciso que seja
comparticipativo para a ambiência criativa nas sessões, através da sua ênfase na criação
artística, pela sustentação de um olhar criativo do paciente sobre a realidade psíquica, por
intervenções que colocam a tónica na significação simbólica. Entre as intervenções que
lhe são específicas contam-se a utilização de metáforas e aforismos e pequenas estórias
ilustrativas do processo do paciente, uso da livre e criativa associação de ideias,
envolvimento na exploração de significações contidas no produto criativo do paciente, uso
da sua criatividade para entendimento empático da dinâmica do paciente, fazendo
recurso ao discurso poético ou imageria, comparticipação comedida na proposta de
recursos técnicos artísticos que possam ajudar o paciente a desbloquear, bem como no
fazer artístico em conjunto, para além de uma plena ligação ao seu imaginário de forma a
manter o registo metadramático do pensamento ativo em si.
Não basta pois a clássica postura de escuta ativa, mas antes o encontro com o paciente
será suportado por uma atenção criativa.
Desta forma o Arte-Psicoterapeuta propicia uma cultura psicodiagenésica nas sessões
de Arte-Psicoterapia, onde a abertura à criatividade do paciente é afim à aceitação
incondicional e o configurar simbólico daquele se sentir cuidado e envolvido por, aquilo
que Gerry McNeilly designou de, amor terapêutico.
Tal cultura psicodiagenésica encontra afins, como já referi, na relação psicodiagenésica
original, em relacionamentos frutuosos ao longo da nossa existência, e é tornada
também possível no relacionamento pedagógico com aqueles professores que nos
inspiram.
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3. O ENQUADRAMENTO PSICODIAGENÉSICO DO PRODUTO CRIATIVO
Ao incentivar-se o paciente a comprometer-se com o fazer artístico, do qual resultará
um produto criativo, está a propiciar-se para ele, não só que utilize o seu mundo
interior como recurso preferencial para a aplicação da sua criatividade, mas também
que as configurações da mente se tornem concretas. Nesta medida à dinâmica da
criação sucede-se o enfoque das dinâmicas contidas na criação, uma vez que as
configurações concretizadas no objeto de criação se podem tornar alvo dos olhares
questionantes do paciente e do Arte-Psicoterapeuta.
A dinâmica da criação envolve o modo peculiar como o paciente investe o seu produto
artístico, o qual é variável com a pessoa, apesar de na maioria dos casos contemplar,
através de um estado de atenção absorta, diferentes etapas:
-

Retirada do contato com o Arte-Psicoterapeuta;
Contemplação do vazio (como folha em branco) em silêncio gerador;
Colocar mãos à obra em envolvimento com o fazer artístico;
Recuo contemplativo;
Finalização do produto criativo;
Distanciamento em silêncio discriminador de significações com deslumbramento
estético ou deceção;
- Retorno ao contato com o Arte-Psicoterapeuta.
Durante estas diferentes fases o indivíduo em processo criativo deixa-se aflorar as
suas configurações imagéticas internas, às quais associa as suas representações de
palavra e de afeto. Depois, na luta com o mediador artístico será necessário operar
um trabalho que designei como transdução criativa, traduzindo-se as representações
imagéticas internas ligadas à vivência ativa em algo que se torne possível ser
configurado concretamente e que não será exatamente equivalente ao concebido na
imaginação.
Deste modo torna-se propícia a transferência psicodiagenésica, na qual o aparelho
criativo do indivíduo opera uma primeira transformação, plausível de reportar novas
significações. Deste modo são transferidas para o produto criativo representações
agregadas ou condensadas simbolicamente que se tornam concretas. Ao distanciar-se
após o ato criativo, envolto num silêncio discriminador de significações, o paciente
mantém o envolvimento psicodiagenésico procurando espelhamento de si na criação e
tentando discriminar a ressonância que em si, aquela produz, podendo ocorrer o aflorar
de novas significações, para além das que conscientemente pretendeu incorporar no
produto criativo.
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O Arte-Psicoterapeuta não fica alheio a este processo, porque suspenso num estado
de atenção criativa, vai estando atento ao processo criativo do paciente mas também
ao seu próprio imaginário, que suporta a sua capacidade de significar criativamente. O
produto criativo necessariamente produzirá um impacto de contratransferência estética
que por vezes em conjunto com a intensidade da vivência pode causar um efeito por
vezes avassalador que o Arte-Psicoterapeuta precisará de suster. O deslumbramento e
a aversão estética também precisam de ser contidos pelo Arte-Psicoterapeuta. Assim,
são vários os fatores que precisam de ser atendidos e contidos de forma a não porem
em causa a atenção criativa, afim da procura de significações, do Arte-Psicoterapeuta.
O retorno do contato do paciente com o Arte-Psicoterapeuta em geral é encetado com a
descrição fenomenológica da criação. Antes que sejam atribuídos significados redutores
da possibilidade de aflorar novas significações, é pedido que o paciente-criador descreva
o que vê sem fazer atribuições de significado racionais.
De permeio o Arte-Psicoterapeuta poderá dar espelho de como “as coisas” foram
surgindo durante o processo da criação, referindo-se, se oportuno, ao que se
evidenciou através da comunicação não verbal do paciente.
É agora que se evolui para um outro momento da sessão, que numa perspetiva
psicodiagenésica, pode conter tanto de criativo quanto o fazer criativo artístico. O
diálogo que pode ocorrer então entre o Arte-Psicoterapeuta e o paciente, ou dentro de
um grupo, versa aqui sobre uma configuração da mente tornada concreta e manejada
em pensamento. Esta é uma caraterística distintiva da Arte-Psicoterapia em relação às
psicoterapias meramente verbais e que a torna particularmente efetiva, na medida em
que o que é mental pode ser configurado externamente, entendido, transformado
significativamente, ganhando uma função relacional, pois é em si um condensador
intersubjetivo, para favorecer novas nuances de internalização transmutativa, que
permitem alterar a matriz da mente e propiciam o crescimento interno do indivíduo. Em
geral torna-se muito rico o envolvimento conjunto (a dois ou em grupo) na verbalização
solta, espontânea e extrapolativa a partir de uma criação. O impacto de uma criação no
criador é referenciado quando o paciente leva consigo na memória uma criação, que
fica presente de forma eidética no seu ecrã mental vígil, com a qual até sonha, ou que
visualiza a transformar-se em sonhos. Com o encadeamento de diversas sessões vaise constituindo um sentido discursivo imagético, nem sempre consciente, onde é
evidenciável o efeito psicodiagenésico das criações, organizado como processo
estratificador da mente. Por vezes parece um processo que ganha cunho e vida própria.
Assim, através do encadeamento possibilitado pela criação artística seriada, iluminada
pela “psicodiagénesis” elaborada pelos dois intervenientes do processo (ou múltiplos se
num grupo), tornar-se-á progressivamente propicia a internalização, não só do registo
relacional-objetal de “psicodiagénesis” específico ao contexto de Arte-Terapia /Psicoterapia,
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mas também de configurações ideacionais, organizacionais e criativas. Estas permitirão
a reposição ou aquisição da capacidade inata de progresso elaborativo interno, própria
de uma mente criativa, capaz de utilizar os eventos externos tal como as vivências
internas para atualização do sentido de si, tanto tenham um teor positivo como
negativo. O gradiente adaptativo e de regulação tornado possível pelo registo interno
da “psicodiagénesis” facilita a ativação dos mecanismos psíquicos mitoclástico e de
mitopoiese, num movimento de mitoplastia, permitindo a transformação de mitos
internos responsáveis pela perturbação mental.
Desta maneira torna-se possível o indivíduo criar para se recriar a si mesmo.
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«DE PEDRA A DIAMANTE »
O encontro em Arte-Psicoterapia
Sílvia Jerónimo Candeias
Ao refletir sobre o desafio de escrever um tema livre, surgiu a ideia de transmitir a
singularidade da prática em Arte-Psicoterapia. O pensamento que emergiu com
impacto prendeu-se com a dificuldade em aclarar, de forma sucinta e explícita, algo
que se afigura tão simples quanto potencialmente complexo e gratificante. De forma
considerável, e em diferentes graus, os pacientes em Arte-Psicoterapia manifestam
melhorias, com ganhos substanciais na sua saúde e bem-estar. Para ilustrar o
processo surgiu a ideia da dedicação e do cuidado particular que é necessário para
que a «pedra», em estado puro, seja esculpida e transformada numa pedra preciosa:
um «diamante».
Encontramos a simplicidade na «pedra», cuja simbologia é forte, relacionada com a
obra divina: será a metáfora para o potencial criativo inato. E vislumbramos a
complexidade no resultado do processo de transformação e mudança, neste contexto
particular, através da simbologia do «diamante» − o qual condensa um poder na ordem
da verdade, pureza, maturidade, sabedoria. A gratificação tem lugar a partir do
envolvimento num trabalho sensível e profundo, intervindo ativamente na construção da
validação pessoal.
Em Arte-Psicoterapia considera-se a criatividade como um processo mental colocado
em ação através de um aparelho psíquico criativo, assente em funções específicas e
dinâmicas mentais próprias. Nessa medida, incrementar o processo criativo, implica
ter acesso a um complexo reportório do imaginário. O aparelho criativo é
essencialmente um processador de símbolos, quer através do seu rearranjo ou resignificação, quer pela possibilidade de formação de novos significados simbólicos. A
comunicação através de símbolos, enquanto comunicação de significação é de
primordial importância não só pelo ato comunicacional implícito, mas pela inerente
ativação do processo criativo e o seu potencial efeito psíquico comutativo. A
linguagem da Arte-Psicoterapia, a partir da introdução da expressão criativa, oferece
um acesso mais direto a tais representações mentais imagéticas, impregnadas de
sentimentos, onde as representações da imagem facilitam o aflorar dos afetos
ligados, com um efeito potencialmente catártico (Carvalho, 2012).
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Uma vida é uma estória composta de estórias e, nesse sentido, a narrativa pessoal
necessita de um olhar distinto para que o incompreensível se transforme em
compreensível, facilitado através de um ambiente propício à regressão, ao abrir a porta
para a fantasia, como intermediário entre a realidade e o desejo de prazer.
Encontramos a «pedra» em seu estado puro.
Na sessão de Arte-Psicoterapia há um encontro intersubjetivo de dois olhares, onde a
transferência transmediada e a contratransferência estética permitem aceder a novas
significações ou re-significar a perspetiva do pensamento, através de uma partilha e
comutação de sentidos simbólicos. Aqui, também se configura uma ordem triangular
afim à do símbolo. Por conseguinte, é oferecido um espaço de clareza uma vez que
possibilita a facilitação de uma mudança construtiva dos fatores que provocam o
sofrimento, ao incentivar-se o paciente a comprometer-se com o fazer artístico, está a
propiciar-se para que utilize o seu mundo interior como recurso preferencial para a
aplicação da sua criatividade, sedimentando as configurações da mente para que se
tornem concretas.
A criação artística possui uma função reparadora, nutridora e integradora: reparadora
(permitindo um movimento interno de reparação dos objetos internos atacados); nutridora
(através do ato da criação, o criador nutre o sentimento de si mesmo, o qual mediante o
processo de criação artística amadurece e se transforma); e integradora (o contexto ArtePsicoterapêutico proporciona as condições básicas e necessárias para o desenvolvimento
de um sentimento de integração, unificação, pertença, aceitação incondicional, tolerância,
compreensão empática e dialógica, bem como o afeto amoroso.
A criação de um objeto de arte pode proporcionar a aquisição de novos significados ou
sentidos subjetivos, impulsionadores de mudança do sentido de si mesmo (Self) do
criador. A procura de novas significações através e a partir do que é criado compromete
e envolve o paciente no seu processo de reflexão do Self. (Carvalho 2012) partilha que
apenas um sentimento de esperança criativa nos poderá manter ligados à vida, e que
esse subtil e ténue sentimento de esperança criativa possibilita a interiorização de um
sentido de continuidade e ligação suficientemente coesos, por forma a suportar e inovar
a transitoriedade.
Os diferentes tipos de linguagem criativa são utilizados como mediadores do processo
terapêutico, modos de expressão criativa do mundo interno, com características
diversas e técnicas próprias às diferentes modalidades artísticas. Os mediadores
constituem formas específicas de expressão artística, que recorrem a procedimentos
criativos de concretização e sensoriais próprios, com impacto particular nas diferentes
vias percetivas e com possibilidades expressivas e elaborativas específicas.
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A dinâmica da criação envolve o modo peculiar como o paciente investe a sua criação.
O Arte-Psicoterapeuta poderá dar espelho de como “as coisas” foram surgindo durante
o processo de execução. Evolui-se para um outro momento da sessão, que numa
perspetiva psicodiagenésica, pode conter tanto de criativo quanto o fazer criativo
artístico. O diálogo que pode ocorrer então entre o Arte-Psicoterapeuta e o paciente
versa aqui sobre uma configuração da mente tornada concreta e manejada em
pensamento. Encontramo-nos perante uma caraterística distintiva da Arte-Psicoterapia
em relação às psicoterapias meramente verbais, tornando-a particularmente efetiva. A
partir da dinâmica da criação manifesta-se a possibilidade do que é mental poder ser
configurado externamente, compreendido e, de seguida, transformado significativamente,
ganhando uma função relacional. Tal surge na medida em que é em si um condensador
intersubjetivo, favorecendo novas nuances de internalização transmutativa, que permitem
alterar a matriz da mente e propiciam o crescimento interno do indivíduo (Carvalho, 2014).
A função do imaginário é imprescindível para aceder aos diferentes aspetos da
personalidade e do Self. A própria organização do tempo e do espaço, através da
passagem do mundo real para o mundo da fantasia, permite aceder em simultâneo ao
tempo interior e ao tempo da sessão em Arte-Psicoterapia, como potenciadores da
organização interna. A partir da alternância dos dois modos de pensar, discursivo e não
discursivo, consciente e inconsciente, é desenvolvida uma nova ordenação e integração
dos afetos.
O encontro – a relação psicoterapêutica de confiança que se estabelece – a partir de
uma abundância de possibilidades de re-construção de identidade, manifesta uma
co-criação, originando o resultado de um produto criativo e a sua profunda
significação. De uma forma genuína, é colocado em ação o aparelho mental criativo,
com efeito modulador e transformador da própria atividade psíquica, numa sucessiva
cadeia de representantes de representações (Carvalho, 2012).
O papel do Arte-Psicoterapeuta, sustentando as suas intervenções na empatia,
adotando a base dialógica, procura através da sua contratransferência “deixar-se
sentir como o paciente”, atento aos conteúdos que traz para as sessões. Desta
forma, será manifesto o sentimento de ser compreendido e aceite, a partir de uma
atitude incentivadora, com interesse, mas sobretudo sem se deixar amalgamar pela
experiência do outro. A disponibilidade empática é fundamental para ajudar o
paciente a desbloquear a sua criatividade, ultrapassando as naturais resistências à
criação artística. Numa perspetiva psicodiagénica, o Arte-Psicoterapeuta compartilha
da sua própria criatividade para ajudar o paciente a desbloquear a sua. É essencial
uma capacidade diferenciada de suster o negativo, e assim manifestar capacidade
para lidar com a intensidade das dinâmicas configuradas pelos pacientes nas
sessões (Carvalho, 2014).
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No encontro em Arte-Psicoterapia, o registo da dinâmica do processo de criação,
reveste-se de extrema importância, no qual o Arte-Psicoterapeuta deverá ter em
atenção no momento em que surge a “folha branca”, observando atentamente as
possibilidades de manifestação, desde a angústia à fluidez imediata perante o desafio
proposto. Será importante notar o estilo, a intenção, a significação estética que o
paciente apresenta, a partir de um olhar atento ao registo particular que revela a sua
unicidade. O papel do processo criativo na mudança é central, pretendendo-se
fomentar nos pacientes o uso da criatividade como meio de entendimento do próprio,
dos outros, e na resolução da problemática existencial. Na continuidade das sessões,
o fazer artístico seriado permite o encadear de um processo com possibilidades
desenvolutivas, contribuindo para o incremento do sentido de progresso do indivíduo.
Tal é observado a partir da ausência de sintomas que os próprios pacientes vão
tomando consciência ao verbalizarem nesse sentido.
A reflexão da comunicação implica uma forma de estar na relação com o paciente
onde a intersubjetividade se revela mutuamente enriquecedora para o entendimento
de fenómenos do mesmo, os quais se configuram no «aqui-e-agora» da relação
psicoterapêutica. De salientar que o envolvimento criativo do paciente não deve ficar
ligado ao momento de criação artística, tendo continuidade na interação com o ArtePsicoterapeuta. E o processo de esculpir a «pedra» é doloroso.
As representações de palavra têm um papel particularmente modulador das perspectivas
internas. A aquisição de novas representações verbais propicia um processo
generalizador das novas representações interiorizadas com efeito transmutativo,
produzindo uma autêntica metamorfose na estrutura psíquica. Tais representações,
quando resultando de um processo elaborativo produzido numa ambiência criadora,
(Carvalho, 2009) designou de representações criativas organizadoras. Será importante
ressalvar que o «fazer artístico» ultrapassa a ideia do envolvimento numa proposta
criativa, sendo crucial a sua importância ao abrir espaço para que o paciente se envolva
com um determinado recurso técnico artístico, cuja essência compreende potencialidades
simbólicas, comunicacionais, técnicas e criativas, conferindo um cunho psicoterapêutico.
Na base, encontramos a teoria e a técnica específica da Arte-Psicoterapia, pressupondo
naturalmente procedimentos e regras que tornam necessário colocar em ação o teste da
realidade. A «luta com o mediador de expressão» contribui para um movimento de
aferição entre a realidade interna imagética, e a realidade externa da possibilidade de
concretização. Esta luta contém em si um gradiente criativo na medida que propicia a
“transdução” do percursor criado internamente para a dimensão da realidade, onde o
produto criativo não é exatamente o que foi configurado no imaginário (Carvalho, 2014).
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Será neste gradiente que as diferentes nuances envolvidas no encontro, a partir do
processo Arte-Psicoterapêutico, possibilitam a oportunidade de formular novos
significados para os dramas existenciais. Tal é oferecido pela dimensão de esteticidade
que se encontra implícita no envolvimento com as capacidades criativas mediadas. Em
Arte-Psicoterapia, a comunicação não verbal manifesta uma incomensurável relevância
no resultado do ato de criação artística. O paciente, ao comunicar, imprime
necessariamente uma mensagem de si na criação. Nessa medida, a criação constitui o
núcleo e o enfoque principal da intervenção Arte-Psicoterapêutica. O seu enquadramento
será o processo em que o indivíduo é envolvido, implicando um procedimento ritualizado.
No decurso das sessões de Arte-Psicoterapia é preciso ter em conta que a produção de
“objetos simbólicos” é efetuada num contexto relacional, no qual o observador – o
Arte-Psicoterapeuta – se torna parte do processo, contribuindo para o incremento
do interacionismo simbólico. O processo de comunicação em Arte-Psicoterapia, entre o
paciente-criador e o espectador-psicoterapeuta, ao incluir o objeto de criação, propicia
um ressoar significativo que se estende às configurações imagéticas na matriz relacional
interna que perdura no tempo, quando a propósito de algo que surge na sessão o
paciente ou o Arte-Psicoterapeuta afloram a memória de uma criação com referência
imagética particular (Carvalho, idem).
Os resultados terapêuticos só serão passíveis de ser alcançados com a regularidade,
sequencialidade e continuidade no tempo, necessariamente morosa. Será a criação
artística seriada que propiciará o alcançar do objetivo último, a descoberta de
significações mais profundas, providenciando novas nuances de criatividade. E a partir
da oportunidade de significar novas ideias, é possível a interiorização e consolidação
de «referências ideativas reguladoras e organizadoras», com um potencial intrínseco
criativo, tornado mais capaz de suster a sua experiência e de suplantar as vicissitudes
da vida.
É fascinante presenciar o processo que se vai desenvolvendo, e sobretudo quando
em determinados momentos é possível observar, como no caso da revisão das
criações. Nesse momento do processo, o paciente tem a oportunidade de fazer uma
retrospetiva do conjunto das suas criações ao longo de um período temporal, partindo
da mais antiga para a mais recente, abrindo espaço à reflexão seriada. De uma
forma geral, a verbalização da validação de aspectos intrínsecos à intervenção ocorre
de forma espontânea. E assim surge a reflexão da tomada de consciência do
potencial transformador e curativo da criação artística, a partir de um sentimento de
esperança criativa.
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Significar implica comutar simbolicamente, simbolizar a partir de símbolos pré-existentes,
integrando ou abolindo as polaridades de opostos conflituantes, para alcançar uma
síntese estética. Estas permitirão a reposição ou aquisição da capacidade inata de
progresso elaborativo interno, própria de uma mente criativa. O gradiente adaptativo e de
regulação tornado possível pelo registo interno da “psicodiagénesis” facilita a ativação dos
mecanismos psíquicos mitoclástico e de mitopoiese, num movimento de mitoplastia
permitindo a transformação de mitos internos responsáveis pela perturbação mental

(Carvalho, 2012).

(Carvalho, 2014) apresenta um modelo explicativo e diferencial que parametriza o

sistema específico configurado no contexto das sessões de Arte-Psicoterapia. Com o
encadeamento de diversas sessões vai-se constituindo um sentido discursivo
imagético, nem sempre consciente, onde é evidenciável o efeito psicodiagenésico das
criações, organizado como processo estratificador da mente. Tal perspetiva fornece
uma metáfora adequada ao contingente operacional das sessões de Arte-Psicoterapia.
Num ambiente propício à transmutação psíquica, ao favorecer uma referência
regressiva, repete simbolicamente as características específicas do desenvolvimento
precoce, mas agora num contexto potenciador da reparação. A «pedra», a partir da
ciclicidade da natureza, transforma-se. Talvez seja possível vislumbrar uma pedra
preciosa.
O complexo trabalho de elaboração da estória de vida do indivíduo permitirá traduzir
situações de conflito, revelando soluções possíveis, contactando com a função
ordenadora de aspetos de caos inconsciente que, de uma forma lúdica, apela à
imaginação e à criatividade. Ao associar-se o conjunto dos símbolos numa estória, é
possível que cada elemento simbólico fale de si, dos seus conflitos e desejos, onde a
compreensão é facilitada pelo recurso às suas fantasias e memórias: ao mesmo tempo
que permanece distanciado dos conflitos, possibilita colocar-se em perspetiva. Retrata
ou expressa os seus estados de alma e nutre o sentimento de si mesmo (Self) que,
através do processo, amadurece e se transforma.
A reflexão acerca dos múltiplos significantes e significados intersubjetivos oferece um
processo de tradução da resposta essencial contida num produto criativo, realizado
num contexto relacional particular. Este processo comunicacional, na sua essência
criativo, ganha cunho de “transdução”, no qual o indivíduo ao comunicar de si, opera
uma transformação interna que se manifesta na forma de representação organizacional
criativa. Em Arte-Psicoterapia o papel modulador dos conflitos psíquicos pelo ArtePsicoterapeuta conduz o processo de internalização elaborativa, operando um efeito
ativo de reorganização interna, e impedindo a reativação da expressão do patológico
na psique. Com a evolução de um processo Arte-Psicoterapêutico, é a própria
comunicação intrínseca ao indivíduo de si para si mesmo que ganha riqueza criativa,
empossado de configurações transmutativas (Carvalho, 2014).
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Penso que encontrei o «diamante».
É preciso tornar claro para o paciente que só quando adotar uma postura voltada para
o seu entendimento interior, aceitando que a resolução poderá ser morosa, é que se
encontra face a um vislumbre de mudança. Não é de um momento para o outro que se
toca na «pedra» e a mesma se transforma num «diamante». A liberdade de expressão
simbólica, configurada num ambiente de limites seguros, concede a liberdade
psicológica a partir da aceitação da individualidade. Assim, torna propício o
desenvolvimento da sua criatividade construtiva, onde o indivíduo está ‘aberto’ a toda a
experiência, observável a partir do seu comportamento empreendedor e criativo. A
Arte-Psicoterapia oferece uma abordagem criativa, abrindo espaço para a possibilidade
do indivíduo se recriar a si mesmo. Concretiza-se um espaço de elaboração e de
criação artística da preciosa descoberta interior, através da exploração do imaginário
individual, facilitando o processo de auto-revelação e transformação. Esta será uma
gratificação mútua. Agora consigo ver o «diamante». Tem um brilho singular.
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«OS MEUS SENTIMENTOS! »
Manifestação [trans] cultural do luto num grupo de Arte-Terapia
Maria Figueiredo

1. A VOZ DA MORTE E DO LUTO NOS NOSSOS DIAS

“(…) continua atual a pergunta de Ivan Ilich: onde está a morte? Ela anda por aí e
não adianta esquecê-la ou ocultá-la, porque ela ousa chorar no meio de nós.1”

Desde ontem a cidade mudou2, escreveu Álvaro de Campos sobre a morte do Alves da
Tabacaria. A morte não é só a morte de si próprio mas a morte do outro,3 tendo um
impacto na comunidade. Tal originou desde os primórdios uma grande diversidade de
cultos, apontados pelos paleontólogos como indício da hominização.

“Morreu-me” ou “Partiu” são expressões comuns que espelham a vivência da experiência
desta pelos que ficam.

O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda de alguma
abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal
de alguém, e assim por diante.4
Charles Darwin, em A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais (1872),
declara que várias espécies sofrem e choram quando separadas das suas relações
vinculares. Bowlby, através da Teoria da Vinculação (1982), aponta o processo de luto
como adaptativo tanto nos animais, como nos humanos, sendo por isso universal.
Enuncia a procura e o choro como mecanismos adaptativos com o fim de recuperação
da figura de vinculação perdida, atribuindo uma base biológica à resposta da dor
procedente da perda, resposta essa que se encontra presente em várias culturas e
espécies.

1
2
3
4

OSSWALD, Walter – Sobre a morte e o morrer, p.17.

CAMPOS, Álvaro de – Cruz a porta da tabacaria (1944) Cit. por OSSWALD, Walter – Op. Cit., p.44.
ARIÈS, Philippe – Sobra a História da morte no Ocidente desde a Idade Média , p.31-43.
FREUD, Sigmund – Luto e Melancolia, p.275.
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Contudo, o Homem é o único dos animais a enterrar e queimar os seus mortos. Os
rituais fúnebres exercem uma função crucial como homenagem aos que morrem, mas
também como partilha de apoio e suporte dos que vivem a perda, cumprindo a função
da integração da morte e adaptação à vida.

Temos uma tendência patente para prescindir da morte, para eliminá-la da vida.5
Philippe Ariès em História da Morte no Ocidente fala-nos da atitude do homem
ocidental ao longo dos tempos perante a morte, expondo a ideia de que a modernidade
evita o incómodo e emoção da insustentabilidade carregada por esta. Também Patrick
Suskind diz que a morte se tornou taciturna nos últimos 200 anos, tendo passado a
impor-se o silêncio.6
Depois de momentos da História onde o Homem personificou a morte ( Thanatos, o
Ceifeiro de capuz preto, o Anjo do Abismo, entre outros), chegámos, a par de uma
sociedade cada vez mais individualista e deslumbrada pelo imediatismo, a uma
negação desta, tornando-a, tal como terá afirmado o sociólogo inglês Geoffrey Gorer,
num tabu que, no séc. XX, (…) substituiu o sexo como principal interdito.7
O luto encontra-se, cada vez mais, em vias de extinção, manifestando-se agora mais no
interior dos lares ou instituições, envergonhadamente e abreviadamente. Deparamo-nos
com o afastamento da morte, e com uma consequente desintegração do apoio
comunitário que esta demanda.
Gorer terá até formulado a hipótese de uma patologia social gerada nesta expulsão e
interdição da morte e respetivo luto do nosso quotidiano. Enquanto isso, quem ousa
vivenciar o seu luto fora do foro privado, não é aceite como natural, já que o homem já

não consegue olhar de frente nem o sol nem a morte.8

5
6
7
8

FREUD, Sigmund – Escritos sobre a guerra e a morte, p. 19.
SUSKIND, Patrick – Sobre o amor e a morte, p.32.

Geoffrey Gorer Cit. em ARIÈS, Philippe, Op. Cit., p.58.

La Rochefoucauld (séc. XVII) Cit. em ARIÈS, Philippe, Op. Cit., p. 97.
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2. O HOMEM E OS RITUAIS
Embora o Homem pré-histórico tenha dominado o fogo e fabricado instrumentos,
sentia-se impotente perante as forças superiores da mãe natureza. Tornou-se assim
comum a recorrência a cerimónias, ritos e usos de objectos simbólicos aos quais
atribuía um significado mágico, passível de dominar os fenómenos.
Os xamãs, ou sacerdotes do poder da natureza ritualística, almejavam uma aproximação
na relação com os deuses, usando a arte para tal, nas suas diferentes vertentes,
incluindo os cânticos, danças e dramas simbólicos.
O termo português ritual terá surgido pela primeira vez em 1614, proveniente do latim
ritualis referente aos ritos (religiosos), e o vocábulo rito é proveniente do latim ritus,
relativo a cerimónia ou tradição religiosa; uso, costume.9 Ritus designaria a ordem
prescrita, aludindo assim a ordem do cosmos, a ordem das relações entre os deuses e
os homens e a ordem entre os homens.10 Com esta definição podemos então pensar
os ritos como sistemas organizadores e de defesa, com um papel apaziguador nas
relações difíceis e conflituosas.
Estes, como formas de agir, nascem em grupos unidos, e vão sempre mantendo ou
fazendo renascer estados mentais desses grupos, aliando o passado ao presente, e o
indivíduo ao seu grupo de pertença.
Em Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), o sociólogo Émile Durkheim
terá proposto a ideia de ritual como performance, com o propósito de criar e manter a
solidariedade social.11

9
10
11

IDEM, Ibidem.

SEGALEN, Martine – Ritos e rituais, p.11.

SCHECHER, Richard - Performance studies: an introduction, p.57.
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3. DANÇAR A MORTE

A visão das religiões e culturas sobre as origens da música é a de que primeiro a
música compôs o homem, depois o homem veio a compor a música, com o intuito de,
com ela, percorrer o caminho de retorno à origem.12

Estudos indicam que os comportamentos de atenção e reação a sons existem já em
crianças no útero da mãe a partir do sexto mês, e como diz Weinberger o útero será a
primeira sala de concertos13. Segundo Freud temos uma tendência para a repetição,

proveniente dos ritmos biológicos (pulsão cardíaca, respiração), que gerará as
atividades repetitivas, características das atividades infantis, como palmas, batimentos
de pés, lengalengas e histórias com cenas que se repetem.
Assim, também as origens da música se confundem com as do homem. A descoberta
de novos sons foi-se associando a diferentes estados de consciência, e ao longo do

12
13

QUEIROZ, Gregório J. Pereira de – A música compõe o Homem, o Homem compõe a música, p.7

WEINBERGER Cit. por Sousa, A. B. - Educação pela arte e artes na educação: música e artes plásticas,

p .55.
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tempo esta passou a ser comumente associada à religião, às guerras e aos cultos
fúnebres. Destas vivências musicais terá surgido, naturalmente, a sua correspondência
corporal, numa espécie de impulso pela vida. Os movimentos criados, de carácter
coletivo, eram muito caracterizados por batidas rítmicas, com as mãos e pés e sempre
interligados ao desejo de comunicação com as forças divinas. Assim, com o seu cariz
simbólico, a dança seria parte integrante dos rituais fúnebres.
As pinturas e esculturas, de padrões abstratos e figurativos (desde há 30,000 anos
atrás) revelam a existência de cerimónias em que se cuidava dos mortos. Algumas
retratam pessoas com máscaras a dançar e outras exibem pegadas que remetem para
a dança.14
A teorização sobre o significado do movimento terá tido a sua origem na obra The
expression of the emotion in man and animals (1872), de Darwin. Este argumentaria
que alguns atos seriam desempenhados para aliviar certos estados e sensações, sendo
que quando um estado recorre, o mesmo acontece com a acção, que já não é
adaptativa.15
No movimento dançado, o sentido torna-se ação. 16 Sabemos que o movimento está na
base de toda a atividade artística e criativa. O corpo articula-se com o mundo das
coisas de forma consciente, e guarda igualmente em si uma série de códigos culturais.
Além disso, é uma exclamação do self interior, já que o movimento não esconde, e é
revelador do estado do tempo da alma.
Martha Davis terá escrito em 1974 que a qualquer momento, o movimento reflete
simultaneamente padrões intrapsíquicos, interpessoais e culturais.17 Este poderá, então,
ser revelador de rituais culturais bem como da própria interação do grupo em que
ocorre.
Em diferentes raças, culturas, e idades, o Homem terá expressado o mesmo estado de
espírito pelos mesmos movimentos. Estes carregam em si um significado universal,
existindo uma conexão essencial entre si e o seu significado.

14
15

IDEM, Ibidem.

CARVALHO, Ruy – Manual de Formação: Workshop de Expressão corporal em Arte-Psicoterapia

Integrativa, p.2.
16
17

GIL, José – Movimento Total, p.79.

Martha Davis Cit. por CARVALHO, Ruy – Op. Cit, p.3.
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4. A MORTE DE UM ELEMENTO NUM GRUPO DE ARTE-TERAPIA

(…) un bel morire tutta la vita onora.18
Rando enuncia como cruciais, alguns processos na elaboração do luto, tais como:
reconhecer o luto, reagir à separação, recolher e revivenciar as experiências com a
pessoa perdida, abandoar ou desligar-se de relações antigas, reajustar-se a uma nova
situação, reinvestir energia em novas relações19.
O que acontece frequentemente no dia-a-dia é uma tendência para a normatização da
expressão da dor. Assim, num grupo de Arte-Terapia, perante o confronto com a morte
de um dos seus elementos, cabe ao Arte-Terapeuta compreender e respeitar a
manifestação de diferentes expressões de luto, recebendo-o como um processo normal
e esperado em consequência do rompimento dos vínculos individuais e grupal.
Durante as sessões, vivenciar-se-á a dinâmica de luto que terá as suas variantes da
Gestalt, podendo ir alterando a figura e fundo entre indivíduo no grupo e grupo num
todo, sendo que a perda terá impacto na estrutura de cada um e na estrutura grupal,
requerendo uma reorganização do seu sistema, que é vivo.
Num grupo de Arte-Terapia, tal como na família, a morte envolve múltiplas perdas: a
perda do elemento, a perda de papéis e de relações, a perda da unidade grupal e a
perda de esperanças e sonhos por tudo o que podia ter sido. Tal abala o equilíbrio
grupal, que será ainda influenciado por diversos fatores contextuais, entre os quais: o
contexto social e étnico da morte, o historial de mortes anteriores, a altura da morte no
ciclo da vida, a altura da morte no ciclo do grupo, a natureza da morte (e da doença),
a posição e função do indivíduo no sistema grupal.
Será relevante encontrar formas adequadas de lembrar e homenagear, junto do grupo, o
elemento que deixa de com eles coexistir, mantendo assim a vida no grupo,
readaptando-o à ausência do papel que a pessoa ocupava no sistema, numa identidade
grupal reestruturada.

18

Trad. da autora: Uma bela morte hora toda uma vida. PETRARCA, Francesco (1754) – Be mi credea

passar mio empo omai.
19

RANDO, T. (1992/993). The increasing prevalence of complicated mourning: the onslaught is just

beginning, p.45.
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Partilhar acerca da perda, através da expressão artística e num ambiente de confiança
e contentor abrirá a porta a uma adaptação bem-sucedida, atendendo-se sempre ao
facto de que, apesar do processo de luto ser aparentemente um mecanismo universal
presente em várias espécies, cada indivíduo terá uma forma idiossincrática de o
realizar, e deve poder ter o seu tempo, aquele de que realmente necessita.20
5. UM DIA DE LUTO : SESSÃO DE GRUPO DE ARTE TERAPIA COM IDOSOS

Acho que para recuperar um pouco da sabedoria de viver seria preciso que nos
tornássemos discípulos e não inimigos da Morte. Mas, para isso, seria preciso abrir
espaços em nossas vidas para ouvir a sua voz.21
Num grupo de arte terapia com idosos é importante reconhecer a morte, para que além
do direito à vida, todos possam usufruir do direito à boa morte, em aceitação e
integridade. Embora tenhamos consciência de que a morte ocorre diariamente dentro
das Instituições para Idosos, a dificuldade em lidar com o acontecimento, interliga-se
aqui com a dificuldade dos indivíduos de elaborar a sua própria morte.
É importante estar vivo até à sua morte, e o papel do Arte-Terapeuta com esta
população, não será apenas o de suporte à diminuição da dor, mas o de possibilitar a
expansão do sentido da vida, do percurso e do próprio legado.
Se como foi referido anteriormente, a morte está cada vez mais indizível ou inaudível, a
arte torna-se um veículo primordial para a sua comunicação, que pode ser dolorosa ou
de difícil tradução por palavras. Projeta-se no suporte artístico, aquilo que poderia
apenas ficar em projeções imaginárias (…) que habitam o inconsciente.22
a) Planeamento da Sessão e as suas Potencialidades Simbólicas
Em consequência da morte de um elemento de um grupo de Arte-Terapia com idosos
institucionalizados, a Arte-Terapeuta planeou uma sessão na qual retornariam a um
Álbum de Grupo criado por todos, alguns meses antes, através da criação de postais
(com colagem de diversos materiais). Seria concluído o preenchimento dos espaços
que tinham ficado disponíveis neste, e finda a criação seguir-se-ia a sua visualização
na íntegra, pelo grupo.

20
21
22

OSSWALD, Walter – Sobre a morte e o morrer, p.45.

ALVES, Rubem - A morte como conselheira, p. 65.

PEREIRA DE SOUZA, Souza- A morte interdita: o discurso da morte na História e no documentário, p18.
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O objetivo seria que cada indivíduo preenchesse e investisse os postais individualmente,
com conteúdos e significados de si mesmo, integrando depois o tradicional álbum de
família, portador de memórias, e que reúne em si imagens dos indivíduos no grupo e do
grupo como um todo. Este tornara-se já representativo de um sentimento de pertença,
unidade e confiança desenvolvidos ao longo da sua existência como grupo.
O preenchimento individual possibilitaria a experiência única, de cada um dos restantes
elementos (também de acordo com as diferenças culturais destes), na significação da
relação perdida, honrando-se as qualidades individuais da mesma, espelhadas em
cada postal, e unindo-as num todo grupal. Cada indivíduo do grupo teria oportunidade
de expressar os seus sentimentos perante esta perda, exteriorizando-os criativamente,
num contexto terapêutico, permitindo-se assim fazer jus à expressão popular dar os
sentimentos.
O Álbum seria um suporte de uma recolha e de um revivenciar de momentos vividos
com o elemento ausente, numa homenagem que se materializaria e imortalizaria,
através da arte.
Ambos, postais e álbuns, podem ser considerados como objetos constituidores do
núcleo duro da intimidade dos indivíduos, revelando a presença de um desejo de
memória. É nestes que se revelam momentos especiais de um universo íntimo,
apresentado em série, vinculando-se desse modo ao elemento narrativo, o que por sua
vez possibilita a construção de memórias individuais e coletivas.
O conjunto dos postais configura uma espécie de texto imagético, num discurso visual
que traz à tona a representação e a identidade do grupo. Estes, como forma de
comunicar ao outro lembrei-me de ti, adquirem neste contexto a oportunidade de
prestar as últimas considerações, partilhar o sofrimento e receber apoio numa rede de
suporte segura.
Pretendia-se com esta sessão, um reviver deste património simbólico inerente ao
álbum que assegura um ideal de coesão e identidade, bem como um vivenciar de
memórias, numa espécie de narração, para a posteridade, da trajetória do grupo.

Quando folheamos as páginas de um álbum descobrimos que há certamente uma
lógica que preside a formação e a organização num desejo de reconhecimento
posterior.23

SCHAPOCHNIK, Nelson Cit. por RENDEIRO, Márcia Elisa Lopes Silveira - ÁLBUNS DE FAMÍLIA –
Fotografia e Memória; Identidade e Representação, p.8.
23
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b) Manifestação transcultural do luto – Fenomenologia Grupal

Zeus quando nasceu riu durante sete dias, disse Teodoro de Samotrácia.
Isaac significa riso.
O seu pai tinha cem anos e a mãe noventa quando ele nasceu. (…)
O riso neste caso é a confirmação do milagre e da impossibilidade.
Ridiculariza-se a realidade, as leis físicas, o fatalismo.24
Chora-se com a alegria. E será que se ri com a tristeza?
A criação dos postais, possibilitou uma elaboração criativa do luto no contexto da
experiência terapêutica, tendo ficado marcada a individualidade de cada um dos
elementos do grupo, imageticamente e com palavra escrita, com imagens e frases que
cunhariam a identidade cultural de cada um, sendo que o grupo é composto por
pessoas de diferentes nacionalidades, etnias, religiões. “Que tenhas uma morte feliz”
foi uma das frases dedicadas num postal, e foi a última a ser lida.
Antes do término da sessão, a par com a audição de uma música africana que integra
um CD (com músicas escolhidas pelo grupo) e que serve com frequência de suporte à
criação plástica, a Arte-Terapeuta perguntou ao grupo se alguém tinha alguma coisa
que gostasse de acrescentar. Foi quando dois dos elementos, ambos de nacionalidade
africana, olhando um para o outro, começaram a soltar gargalhadas. O restante grupo,
sintónico, imitou. Depois, um dos elementos que se rira primeiro, começou a bater
palmas. Todo o grupo o seguiu. Passaram aos ombros, abanavam-nos, uns abanavam
a cabeça e os braços, e outros abanavam o que conseguiam, sendo que a sua
condição motora é muito limitada. Era uma dança. O riso, o movimento e as palmas
ocuparam a sala pela primeira vez, naquele dia, numa celebração da morte. Quando a
sessão terminou, o grupo, que tinha começado com choro, ria.25
Cada um dos elementos do grupo, através da sonorização e movimento, conseguiu
imortalizar o momento através da expressão corporal. Embora de forma diferenciada,
os ritos em torno da morte estão presentes em todas as culturas. Sabemos que na
sociedade africana há uma atitude de aceitação e transcendência frente à morte, que é
integrada como elemento natural e necessário no circuito vital. Em certos povos é a

alegria que é de bom uso nessas ocasiões: visa mostrar tanto aos vivos como ao morto

CRUZ, Afonso – Rir, Chorar (27 Mar. 2016).Disponível em http://www.noticiasmagazine.pt/2016/rirchorar/ [Consult. Em 01 Set.2016]
25
Relato da Sessão
24
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que este é feliz.26 Apesar de terem sido os elementos de nacionalidade africana a
iniciar o momento, todo o grupo reagiu de imediato. Ao criar um ritual, num ambiente
contentor, o grupo regressava às origens, podendo vivenciar uma forma de
homenagem além do que havia sido delineado.

Depois de uma sessão planeada pela Arte-Terapeuta com o mediador das artes
plásticas, a expressão corporal foi trazida e guiada pelo grupo. Emergiu nos seus
elementos uma necessidade de envolver o corpo, que é, antes de tudo, um centro de
informações já que “aquilo que de mim eu menos conheço é o meu principal veículo de

comunicação”27.

Este momento trouxe consigo a hipótese de honrar e contemplar o elemento ausente
uma última vez, numa improvisação, com repetição de movimentos e com qualidade
ritual.
Kenny (1987) fala do poder da improvisação, dizendo que O poder é vivenciado

através de um diálogo entre motivação interna, força e movimento e significativos
recursos externos no campo existente.28 O processo integral desta pode ser
compreendido como um processo criativo, sendo que se dá uma interação de formas,
gestos e relacionamentos, num todo, rumo à totalidade.

Foulkes29, referindo-se ao funcionamento do grupo como um todo, terá utilizado uma
analogia com uma orquestra, dizendo que uma peça musical é composta por cada
instrumento com as suas particularidades, mas o que nos chega é a orquestra, o
conjunto de todos os instrumentos em uníssono. Às vezes, algum instrumento realça-se
no nosso ouvido, passando a orquestra para fundo, mas este soará sempre em função
do todo, em plena harmonia com a globalidade musical que o sustenta. Gerry McNeilly
diria que o grupo como um todo é uma força silenciosa mas sempre presente,

suportando os indivíduos e assim nutrindo o seu desenvolvimento individual30.
Naquele dia o grupo como um todo não foi silencioso, fez-se ver e ouvir.

26
27

MORIN In ARANDA, Filipa Rosa Moura dos Santos (2010) – Op. Cit.,p.20.

DIUNTA DA SILVA, Marta [et al] - Comunicação não-verbal: Reflexões acerca da linguagem corporal,

p.53.
28

KENNY Cit. por CARVALHO, Ruy - Manual Do Seminário de Música/Sonoridades em Arte-

Terapia/Psicoterapia, p.5.
29
30

Fundador da Group Analytic Society, em 1952 e do Group Analytic Institut, em 1971.

MCNEILLY, Gerry –Op. Cit., p.6.
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Todos juntos somos fortes
Somos flecha e somos arco
Todos nós no mesmo barco
Não há nada pra temer
ao meu lado há um amigo
Que é preciso proteger
Todos juntos somos fortes
Não há nada pra temer.31
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«CHORO SEM RAZÃO!»
Arte-Psicoterapia integrativa com crianças
Francisca Vaz Pires

1. INTRODUÇÃO

Este artigo pretende ilustrar uma intervenção terapêutica em contexto de consultório
decorrida entre 2010/2013, baseada no Modo Arte-Psicoterapia Integrativa, por ser
de cariz não temático e não diretivo.
2. MOTIVO
Dificuldades ao nível da linguagem e adaptação ao jardim de infância, sobretudo na
relação com os pares.
Começou a ser acompanhado por uma terapeuta da fala, evoluía ao nível da linguagem,
contudo apresentava no seu comportamento fatores emocionais que interferiam nas
suas competências sociais. A sua insegurança intimamente ligada à dificuldade em
lidar com a frustração, por vezes era tão intensa, que não lhe permitia usar os
recursos linguísticos para expressar o seu sentir, consequentemente, recorria a uma
conduta comportamental menos adequada.
3. A TERAPIA
F. tinha seis anos de idade quando a mãe, aconselhada pela terapeuta da fala que o
acompanhava desde os quatro anos de idade, o trouxe à consulta.
Nas primeiras sessões do acompanhamento arte-psicoterapêutico perguntei ao F. a razão
de necessitar da minha ajuda ao que ele me respondeu:−Choro sem razão! (sic)
O seu choro sem razão tinha a ver com a desorganização emocional que o receio de
falhar provocava no F., reforçava-se nos êxitos frequentemente alcançados, a
dificuldade em aceitar o insucesso levava-o a uma desorganização interna. O “não ser
capaz”, para ele, era desiludir as pessoas importantes da sua vida.
A intervenção não diretiva que o modo da Arte-Psicoterapia Integrativa permite foi
facilitadora do desbloquear dos receios de desiludir sentida pelo F.
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As crianças vivem uma parte da sua vida em função dos seus fantasmas. Fantasmas
criados pela criança no decurso da sua evolução, por motivo do antagonismo existente
entre os impulsos e a obediência à lei social, entre o inconsciente e o consciente.
No decorrer do acompanhamento arte-psicoterapêutico o F. apresentou-me os seus
fantasmas, os quais vos apresento ilustrados a partir da descrição de algumas sessões:

 Sessão onde o F. descobriu e verbalizou a capacidade de aceitar para transformar:

Pintura de sopro (ZANGADO) “A pintura não vai para onde eu quero

− Afinal até ficou bem“ (sic)
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 Sessão onde a integração dos mediadores potenciaram a resposta afetiva e a
catarse:
A criação do pato surgiu na sequência de uma dramatização, no decorrer de várias
sessões F. propunha dramatizações com as marionetas, ele decidia quem era quem,
atribuía-me o personagem e o guião. Os temas ou tema obedeciam à seguinte
estrutura:
- Dois amigos
- A brincadeira onde surge sempre a competição
- O personagem do F. assumia sempre a liderança e os êxitos
Numa sessão o meu personagem (o pato), contrariou o guião estabelecido, ganhou
todas as competições, F. começava a não gostar da atitude do Pato e pediu-me:
“− cala-me esse pato, que eu não posso ouvi-lo mais (sic)”.
O pato calou-se, F. abandonou a brincadeira com as marionetas, foi desenhar,
desenhou o pato e escreveu uma estória sobre o “Pato Palerma”, a integração dos
mediadores facilitaram a expressão de aspetos do Self que não foram verbalmente
transmitidos.

Na relação terapêutica, pretende-se que a criança pense os seus pensamentos,
mesmo os que a fazem sofrer, para compreender o seu interior e não se sentir só.
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Mesmo quando a criança representa objetos ou acontecimentos externos tal é
simultaneamente representação do mundo interno da criança, tendo implícitos
significações simbólicas ou metafóricas. A imagem feita pela criança, mesmo um
rabisco, contém em si uma dimensão metafórica que possibilita a exploração de ideias
complexas.

 A criação seguinte foi objeto de várias sessões, tinham decorrido vinte meses de
intervenção Arte-Psicoterapêutica:

Comenta: “Semeei sementes de

corno no cérebro, para controlar
o Diabo, os bombeiros para
apagarem o fogo do cérebro”
(sic).

A criação permitiu-lhe olhar para
si de fora para dentro, através
da silhueta do seu corpo
desenhada, foi possível a F.
descobrir conteúdos do seu
inconsciente e trazê-los ao
consciente. Afinal há sempre
uma razão para chorar.

 Última sessão:
F., entra na sessão diz: “- hoje é o último dia da terapia, a minha mãe disse-me para
fazer um desenho de ti …mas não me apetece, apetece-me fazer outro”. (sic.)
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Desenhou a praia e comenta:

“é uma praia onde fomos os
dois, eu estou no fundo do
mar onde há monstros, tu
ficaste na areia, estás a
segurar a corda que está
presa a mim, se eu tiver medo
dos monstros tu puxas a corda
e pronto”. (sic.)

Mesmo quando a criança
representa
objetos
ou
acontecimentos externos tal é
simultaneamente representação do mundo interno da criança, tendo implícitos
significações simbólicas ou metafóricas. A imagem feita pela criança, mesmo um
rabisco, contém em si uma dimensão metafórica que possibilita a exploração de ideias
complexas.

4. CONCLUSÃO
Brincar a dois foi facilitador do desenvolver de uma relação empática, permissiva da
evocação de sentires, sentimentos, culpas, zangas e dúvidas, sendo o meu papel
facilitador da compreensão interna, numa atitude de cumplicidade e não de julgamento.
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«A VOZ DE UM TORNADO»
Vinculação terapêutica/paciente com transtorno do espetro do autismo
Carla Selas de Amaral

1. INTRODUÇÃO

Pretendo neste artigo descrever a minha experiência na criação de vínculo terapêutico

com crianças com Transtorno de Espetro de Autismo. Descrevo especialmente o caso
de um adolescente, H., que acompanho há um ano. O H. tem 15 anos e tem
nacionalidade e residência no Bahrain (no Médio Oriente), país onde vivo atualmente e
onde pratico a minha atividade profissional em Arte-Psicoterapia.
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O H. foi referenciado pela mãe por estar preocupada com o seu filho. Descreve que:

“Desde sensivelmente os 12 anos de idade, o filho tem reações mais violentas, de
zanga, difíceis de controlar devido à sua força e tamanho.”(sic)
Recordo vivamente a minha primeira sessão com o H. Entrou no consultório com uma
rapidez e determinação que me deixou estupefacta. Investigou todo o espaço, abriu
tudo, tocou em tudo e só depois se sentou pronto para começar a criar. Parecia um
tornado que tinha invadido o consultório, cheio de energia e...soprando um vento do
Oriente.
Mal sabia eu que por vezes viria a chamá-lo de “o meu tornado” e que as suas
criações seriam durante algum tempo sobre tornados....
H. tem 15 anos e foi-lhe diagnosticado Transtorno de Espetro Autista aos dois anos de
idade. Desde então tem sido sujeito a várias intervenções de Terapia cognitivocomportamental no Bahrain e em Inglaterra. Atualmente frequenta uma escola para
crianças com necessidades educativas especiais e tem um professor particular que o
apoia nas rotinas diárias, que trabalha as suas necessidades educativas e que
promove a sua integração social, sobretudo na escola. No entanto, embora tenha
sido sujeito a várias intervenções terapêuticas nunca lhe foi dada a possibilidade de
usufruir de um espaço criativo, onde pudesse ser ele próprio, sem regras, críticas ou
imposições sociais.
2. CONFIGURAÇÃO DO SETTING TERAPÊUTICO
Sendo o Transtorno de Espetro de Autismo especialmente caraterizado pela dificuldade
qualitativa na interação social associada a comportamentos repetitivos e interesses
restritos pronunciados, a formação de vínculo terapêutico com uma criança ou com um
adolescente autista é um grande desafio para o Arte-Psicoterapeuta.
Acresce que indivíduos com Transtorno de Espetro de Autismo apresentam graus
variáveis não só de défice cognitivo como também no desenvolvimento da habilidade
em se colocar no lugar do outro, de imaginar os seus pensamentos e de enfatizar os
seus sentimentos.
Por estes motivos, a união terapêutica torna-se mais desafiante. Surgem dificuldades
em perceber o mundo que os rodeia, sendo inconcebível retratar as relações
interpessoais dos indivíduos com autismo como sendo perfeitamente convencionais e
funcionais.
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Ao realizar Arte-Psicoterapia com crianças autistas devemos ter presente que a relação
poderá ser bastante silenciosa e desconfortável já que muitas dessas crianças
apresentam um enorme deficit nas áreas de linguagem e de comunicação. Muitas
vezes, o Arte-Psicoterapeuta depara-se com situações, em que o silêncio da relação
ecoa de maneira bastante intensa o barulho dos conteúdos internos de si próprio.
Num primeiro momento, o Arte-Psicoterapeuta deve adotar uma posição mais passiva
no que diz respeito à implementação de atividades, deixando-se levar pelas
possibilidades da criança autista. Durante as sessões deverão ser experimentados
diversos materiais artísticos, jogos e brincadeiras apropriados à criança (adolescente)
em causa, até haver da parte desta alguma resposta e interação com os materiais.
O Arte-Psicoterapeuta deverá aprender a conviver com uma série de comportamentos,
silêncios bastante prolongados, atitudes e rituais muito particulares. É importante que o
psicoterapeuta respeite esses comportamentos e que possa assegurar um setting
contínuo, seguro, protetor e acolhedor.
Deve procurar manter-se sempre o horário das sessões, o mesmo espaço, com o
mobiliário da sala mantido na mesma posição e os mesmos materiais para que a
criança se sinta confortável a brincar e a desenhar livre e criativamente. O
estabelecimento de um setting protetor e acolhedor pode representar o primeiro passo
para a formação do vínculo terapêutico.
Neste caso foi então estabelecido para o H. uma intervenção bi-semanal de uma hora,
sempre nos mesmos dias e no mesmo horário. Durante o ano o H. nunca faltou, nem
nunca chegou atrasado. Por outro lado, houve da minha parte um cuidado especial em
alinhar e estruturar o espaço sempre da mesma forma específica para que o H. se
identificasse com o espaço e para que se sentisse confortável. Demos assim os
primeiros passos para o desenvolvimento da nossa relação terapêutica.
H. demonstrou o seu interesse pela pintura com tinta de tempera. Embora ao principio
se tenha sentido desconfortável com a tinta nas mãos, rapidamente ultrapassou essa
sensação.
Começámos então lentamente a utilizar tinta sobre suporte de papel mas, a intensidade
e rapidez do seu trabalho era tanta que rapidamente este se rasgou com o excesso de
tinta. Mudámos então para a tela por esta ser mais resistente à fluidez da tinta. É pois
com estes materiais que pinta sempre: tela, tinta tempera, esponja, lápis grafite de
espessura grossa (resistente à força exercida) e pastel de óleo.
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Encontrado o setting apropriado, inclusive os materiais adequados para desenvolvimento do
processo criativo na sessão, H. começou a pouco e pouco a mostrar cada vez mais interesse
e prazer em estar presente nas sessões.
3. FORMAÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO E DIFERENCIAÇÃO EU/NÃO-EU
A intervenção em Arte Psicoterapia com crianças com autismo ocorre a partir da
construção de uma relação primordial com o Arte-Psicoterapeuta e com o objeto
criativo. Cresce assim uma tríade onde é sobretudo importante que a criança possa
fazer-se ouvir e ver para que, então, possam ser realizadas as construções que
deveriam ter acontecido nos primeiros anos de vida (Sielski & Cardoso, 2004).
O autismo pode ser compreendido como uma regressão a estados anteriores do
psiquismo da criança. É caraterizado por uma permanente vivência de sensações e
estados primitivos. As próprias representações pictóricas desses afetos primitivos estão
relacionados com a primeira infância e primeiros cuidados maternos.
No início da intervenção com o H., o seu contacto visual e interação acontecia apenas
com a tela ou seja, com a sua criação artística. A intensidade, a força e a rapidez ao
pintar era muito grande demonstrando uma forte relação e interação com o objeto de
arte. Atribuí esta relação com o objeto criativo e mais tarde com a psicoterapeuta à
teoria de relações de objeto descritas por Klein e Winnicott.
Klein escreveu: "descobri que as relações de objeto iniciam-se quase no nascimento e

surgem com a primeira experiência de alimentação. Descobri, além disso, que todos os
aspetos da vida mental estão intimamente ligados a relações de objeto". (Klein,1955)

Para Klein, o bebé desde o início da vida pós-natal, tem com a mãe uma relação
imbuída dos elementos fundamentais de uma relação de objeto, isto é, amor, ódio,
fantasias, ansiedades e defesas. Durante a maior parte do primeiro ano de vida o bebé
ainda não é capaz de diferenciar o eu do não-eu, o mundo interno do mundo externo.
A mãe e o seu corpo são inicialmente considerados pelo bebé como uma parte, uma
extensão do seu próprio corpo.
Winnicott descreve o objeto que denomina de “objeto transicional” como representação
da primeira posse “não-eu” da criança e que tem um carácter de intermediação entre o
seu mundo interno e externo.
A ligação e o afastamento do objeto transicional deixa na mente do indivíduo um
espaço que, assim como o objeto transicional, é intermediário entre o interno e o
externo. Este espaço é sentido como parte de si mesmo, ocupando um lugar a que
Winnicott chama de ilusão. É nesse espaço que se produz muitas das atividades
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criativas, como as artes, a música, etc. que “representam” o mundo interno para o
exterior e que representa a realidade para si mesmo.
É a partir do princípio de objeto e espaço transicional, que se acentuam as relações e
a criatividade nas sessões de arte psicoterapia com o H. No suceder da intervenção,
observei que o H. se começou a sentir mais confortável e seguro durante as sessões,
começando assim, a pouco e pouco, a descrever verbalmente o que representava,
fixando o seu olhar no meu quando o fazia. As criações de H. representam a leitura da
sua realidade interna, de aspetos do seu objeto e fantasias internas, que ele
lentamente começa a interpretar e a dar nome. Acontece o processo de separação e
individuação, tornando-se possível a demarcação entre o eu e o não-eu, através da
exploração visual, táctil e verbal.
É função do psicoterapeuta facilitar uma função de contenção, de agente socializador,
ser modelo de identificação e de ego auxiliar. Perceber e facultar o reforço do sentido
de Si-mesmo, através da “nomeação” de sentidos imbuídos no objeto de arte,
desenvolvendo a capacidade criativa do paciente.
Segundo Zimerman (1999) cabe ao psicoterapeuta a delicada tarefa de reconhecer e
suplementar as eventuais falhas que o paciente tenha vivido na infância nomeadamente
o desejo de ser acolhido, contido, compreendido e em ser reconhecido nas suas
manifestações de ilusão omnipotente, de amor e de agressividade. Esses aspetos são
inerentes aos processos de diferenciação, separação e individuação.
Progressivamente foram sendo rompidas algumas das barreiras que dificultavam a
comunicação inicial entre o H. e a Arte-Psicoterapeuta. O olhar de H. foi por mim
compreendido como um meio de comunicação e aproximação em relação ao seu
mundo, ao permitir e suportar o meu olhar.
Iniciava-se o processo de diferenciação entre o eu e o não-eu, o trabalho da
individuação e também a vinculação psicoterapeuta-paciente.
4. A IMPORTÂNCIA DA ARTE NO CRESCIMENTO DA VINCULAÇÃO TERAPÊUTICA
Por se tratar de um adolescente com diagnóstico de Transtorno de Espetro de Autismo,
estabelece-se o desafio de compartilhar os dois mundos aparentemente tão distintos: o
da Arte-Psicoterapeuta e o da criança.
Conforme descrito anteriormente, durante o processo psicoterapêutico foram desenvolvidos
alguns aspetos fundamentais para a formação do vínculo terapêutico: a configuração do
setting terapêutico e o momento em que H. troca olhares com a Arte-Psicoterapeuta bem
como o processo de discriminação eu/não-eu.
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Para o escritor Tolstoy, o propósito da arte é proporcionar uma ponte de empatia entre
nós e o outros, para Anaïs Nin é uma forma de exorcizar os nossos excessos
emocionais. No entanto para Alain de Botton e John Armstrong o maior feito da arte
pode ser algo que concilia os dois: um canal de empatia com a nossa mente que nos
permite tanto exorcizar como compreender melhor nossas emoções.
Assim, para além das particularidades curativas oferecidas pela intervenção da ArtePsicoterapia, a existência de um objeto de arte, apela ao simbólico e predispõe ao
crescimento da descoberta interna.
Tratando-se de uma intervenção em Arte-Psicoterapia parece-me ser importante
mencionar vários aspetos da representação pictórica e do fazer artístico que foram
descobertos ao longo do tempo. Isto não só no contributo terapêutico e na expressão
de emoções como também na sua importância no crescimento da vinculação
psicoterapeuta − paciente.
No início da intervenção, H. era enérgico e veloz nas suas criações. Desenhava
sobretudo figuras humanas sobre figuras humanas com uma velocidade estonteante e
por fim apontava dando nomes a cada uma delas. Ou então desenhava círculos sobre
círculos a que chamava de “Tornados”.
Depressa compreendi que H. não é “violento” como tinha sido descrito pela mãe. A sua
vontade, fantasias e agitações são muito intensas e misturam-se como um “vendaval
de emoções”. H. mostra vontade em expor o seu mundo interno, mas não sabe como,
o que é natural devido ao seu quadro psicótico, sem estrutura, organização ou
consciência dos limites.
H. faz seis a oito criações por sessão: escreve nomes compulsivamente e
ininterruptamente de pessoas, heróis e objetos de que gosta, ou desenha com a
mesma compulsão figuras humanas. De seguida coloca manchas de tinta sobre o que
desenhou, com cores que escolheu anteriormente. Findo este processo pede outra
tela...e retoma este movimento de desenho sobreposto de tinta; como se tivesse
necessidade de limpar e esconder o que desenhou e escreveu anteriormente.
Utiliza por vezes a folha de papel (dos dois lados) onde também desenha velozmente
e pinta por cima até romper o suporte de papel. Quando tal acontece, rasga a folha de
papel molhado em pequenos pedaços e coloca sobre a tela anteriormente pintada,
compondo uma nova imagem. H. relaciona-se com o a mensagem contida no “objeto”
de arte, que ao ser configurada proporciona uma elaboração estética e propicia a
novos significados
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O aparelho criativo é essencialmente um processador de símbolos, através do seu
rearranjo e possibilidade de formação de novos significados simbólicos.
Balanceamos assim a sessão, ao som de música entre desenho, tinta, rasgar e
reconstruir. À velocidade estonteante de um tornado, H. começa a representar o seu
mundo interno. O que o motiva, o que o alegra e....o que o entristece.
Com o decorrer das sessões, H. vai ficando mais calmo. Investe na sessão mostrando
cada vez mais concentração ao criar e tentando explicar-me o que fez. Com o tempo,
começou a dar nome às criações. Investe bastante no que faz, surgindo o tema da
mulher e...o amor.
Tenta agradar-me aceitando fazer algo diferente do que está acostumado. Ligeiramente
saímos da rotina mas sem quebrar rituais e posições próprias para o seu equilíbrio e
confiança no espaço. Ao principio experimenta com uma alguma dificuldade e zanga
mas, com alguma persistência e calma, a pouco e pouco vai aceitando as minhas
sugestões. Começa a usar revistas, observa-as com tranquilidade, escolhe uma
imagem para retirar da revista e colocar na sua criação. A sua escolha é sempre de
imagens de mulheres, as quais rasga cuidadosamente em pequenos pedaços e coloca
sobre a tela. Cria assim uma nova imagem com mancha de cor e figura feminina.
Durante as criações a que intitulou de “Mulher” manifestou em algumas sessões
tristeza, noutras alegria e prazer.
Estando H. no auge da sua adolescência surgem as suas dúvidas em relação à sua
puberdade. Encontrou assim um espaço onde pode expressar as suas necessidades,
afetos e sentimentos num contexto lúdico, estimulante e de confiança para ele. Através
do fazer criativo, da relação com o objeto criado, do pintar, de sentir a tinta nas mãos e
da escolha da imagem na revista, encontrou um instrumento de comunicação que não
o verbal, o que perante as suas dificuldades linguísticas, poderá ser configurado como
um grande passo terapêutico.
Mais tarde introduzimos também (a pedido de H.) barro branco no qual investe
cuidadosamente e que coloca minuciosamente em pequenos pedaços sobrepostos sobre
a tela. De seguida pinta-os dando a cada um deles um cuidado especial e um nome
(geralmente de super heróis).
Desvanece-se ao longo da intervenção o rapaz tempestuoso como se de um tornado
se tratasse, ao inicio intitulado de “violento” dando lugar a um rapaz calmo e terno que
apenas quer exprimir o que sente mas não sabe como.
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H. através da representação artística, coloca-se no centro da atenção da psicoterapeuta,
sem críticas, regras ou tabus sociais como os que lhe são impostos na escola, em casa
ou socialmente.
Por meio da pintura, mostra-se a sua pessoa, os seus gostos procurando até agradar o
outro. Ao tornar-se o centro de atenção da psicoterapeuta, sabe que é recebido e contido
trazendo ao de cima a função de holding materno assumida pela psicoterapeuta.
(Winnicott)
Na abordagem feita através da arte psicoterapia, a atenção foi voltada para a construção
de um vínculo entre a criança e a psicoterapeuta. Foi fundamental assumir uma postura
protetora e acolhedora, mas também salientar a importância da função criativa,
reparadora, comunicacional e prazerosa própria da arte. O fazer artístico permitiu o
estabelecimento e desenvolvimento de laços de confiança, permitindo ao H. expressar
algo que é tão difícil para uma criança autista...as suas emoções.
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«FÉRIAS [CRI]ATIVAS »
Intervenção de Arte-Terapia Vivencial Polimodal
Catarina Capinha

Este artigo explora uma intervenção de Arte-Terapia vivencial polimodal intensiva

realizada na Colónia de Férias da Fundação “O Século” com crianças entre os 6 e os
12 anos.
Esta intervenção teve como mote criativo a construção de um Passaporte de Viagem
Criativa com criação de postais (a espelhar a vivência das férias, potenciados com
música). Foram desenhados dois ciclos criativos com duração de uma semana,
compostos por quatro sessões num total de oito horas (a repetir alternadamente) nos
quais foram explorados e implementados criativamente dois objetos ligados ao teatro e
dramatização (máscara e fantoche).
Ao longo de seis semanas foram realizadas vinte e quatro sessões nas quais participaram
sessenta e seis crianças.
Por fim foi avaliado o impacto desta intervenção com a aplicação da escala da
Personalidade Criativa (EPC) de Jesus e col. (2011).
“Criatividade representa a emergência de algo único e original" (Anderson, 1965)
A Criatividade é o motor essencial de desenvolvimento e aprendizagem tanto na
criança, como no adulto ao longo da vida, sendo considerada uma capacidade humana
de grande valor universal.
Este artigo foi realizado com o objetivo de relatar a análise do impacto de uma
intervenção de Arte-Terapia vivencial polimodal intensiva no aspeto particular do
desenvolvimento da Criatividade na criança.
Este modo de intervenção da Arte-Terapia (Modelo Português de Arte-Terapia, Ruy de
Carvalho) tem como principal objetivo estabilizar a luta com o mediador num fluir e
descomplicar criativo...
Assim, a Intervenção foi dinamizada segundo um contínuo expressivo que incluiu, numa
ordem fixa de criação, uma estrutura homogénea, em sessões sucessivas, com o
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mesmo encadeamento de mediadores, de modo a que o grupo assimilasse o modo de
funcionamento e baixasse a luta com o mediador.
Para esta intervenção foram definidos os objetivos pretendidos, quer a nível individual,
quer a nível grupal. Os objetivos individuais são: promover o desenvolvimento de
competências criativas e espontaneidade; trabalhar a imaginação; construir autoconfiança;
perceção do seu próprio potencial; validação pessoal; desenvolvimento pessoal e gestão
criativa das dificuldades; gestão de impulsos e expressão de sentimentos, emoções e
conflitos.
Os objetivos grupais são: envolvimento na atividade de grupo; comunicação na relação
com o outro; estabelecimento de ligação social; relacionamento com os outros membros
do grupo, com consciência das interações grupais.
Assim, foram realizadas 24 sessões de oficinas criativas. Estas oficinas tiveram a
participação direta de 66 crianças e indireta de 234 crianças (todas com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos) na Colónia de férias da Fundação “O Século”.
Ao longo de seis semanas foram realizados seis ciclos: três ciclos com o objeto criativo
da máscara e três ciclos com o objeto criativo do fantoche. A intensidade da
intervenção tem, por si mesma, características que potenciam o trabalho a realizar e o
impacto nos participantes.
Cada ciclo tinha um mote musical que se repetia a cada sessão. No ciclo da máscara o
tema musical explorado foi a canção “MIRIAM”, do grupo musical Orelha Negra
(escolhida por não ter letra e ser marcadamente instrumental). No ciclo do fantoche o
tema musical explorado foi a canção “É tão bom” do intérprete Sérgio Godinho
(escolhida por ter letra focada na ligação emocional e na fantasia infantil), ver abaixo.

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA | n.º 6 | outubro 2016

- 57 -

“Vale a pena ver
castelos no mar alto
Vale a pena dar o salto
pra dentro do barco
rumo à maravilha
e pé ante pé desembarcar
na ilha
Pássaros com cores que
nunca vi
que o arco-íris queria para
si
eu vi
o que quis ver afinal”

“É tão bom uma amizade
assim
Ai, faz tão bem saber com
quem contar
Eu quero ir ver quem me
quer assim
É bom pra mim e é bom
pra quem tão bem me
quer.”

“Vale a pena ver
o mundo aqui do alto
vale a pena dar o salto
Daqui vê-se tudo
às mil maravilhas
na terra as montanhas e
no mar as ilhas
Queremos ir à lua mas
voltar
convém dar a curva
sem se derrapar
na avenida do luar”
Música: “É tão bom.”
Autor: Sérgio Godinho

Os princípios da intervenção são estabilizar a luta com o mediador, fluir e descomplicar
num apelo à criatividade.
O encadeamento criativo foi organizado em três momentos:
1) Expressão corporal (ao som da musica referida anteriormente);
2) Criação de máscara/fantoche (investida ao longo de cada sessão, num total de
quatro sessões em cada ciclo);
3) Criação de postal a partir colagem de palavras e imagens previamente recortadas.
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Os ciclos foram planeados tendo sempre o mesmo mediador com uma evolução em
termos de material de investimento criativo. A máscara e fantoche funcionam como tela
branca em construção criativa fásica (figura 1 e figura 4).

Figura 1 – Máscara (dimensão 22 x 20cm)

Figura 2 – Passaportes (dimensão 12 x 18cm)

O Ciclo da máscara é composto por quatro sessões. Na primeira sessão foi criado o
passaporte (figura 2) onde ficou, posteriormente, todo o registo de todo o ciclo em
postais. Ainda na primeira sessão começou-se por explorar a máscara e investi-la com
pontos e linhas feitos com canetas de feltro. Na segunda sessão a máscara continuou
a ser investida criativamente com recurso a colagens de papéis com texturas (crepe,
vegetal, etc..). Na terceira sessão deu-se continuidade à máscara com recurso a
pintura com guache líquido. Na sessão final, a quarta sessão, a máscara foi terminada
com recurso a colagem de materiais diversos (botões, lã, rafia, missangas, penas,
entre outros). Para celebrar o final do ciclo foi dinamizado um momento de expressão
corporal livre com as máscaras: Baile final de Máscaras.
Todas as sessões (de ambos os ciclos) contemplaram uma criação do postal com
colagem de recortes previamente recortados (figura 3). A instrução foi que usassem
imagens e palavras (que foram disponibilizadas numa caixa previamente recortadas).
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Figura 4 – Fantoche
(dimensóes 20 x 28cm)

Figura 3 – Postal (dimensões 10 x 15cm)

O Ciclo do Fantoche é composto por quatro sessões. Na primeira sessão é criado o
passaporte para guardar o registo de todo o ciclo em postais. É ainda explorado o
fantoche (figura 4) e investido criativamente com tinta de forma a dar cor de base. O
final desta sessão (e das restantes) é dedicado à criação do postal com colagem de
recortes previamente preparados (palavras e imagens de revistas). Na segunda sessão
o fantoche recebe “feições e traços” com recurso a pontos e linhas feitos com canetas
de feltro por cima da tinta. Na terceira sessão o fantoche é “vestido” com tecidos,
linhas de lã/cordão e esponja.
Na quarta e última sessão o fantoche é terminado com recurso a colagem de matérias
diversos (botões, lã, rafia, missangas, penas, entre outros) culminando num momento
grupal de Teatro de Fantoches.
Por fim foi avaliado o impacto desta intervenção com a aplicação da escala da
Personalidade Criativa (EPC) de Jesus e col. (2011). Esta é uma escala de
autoavaliação da perceção da própria personalidade criativa. Numa escala de 1 a 5
(discordo totalmente - 1, concordo totalmente - 5) os participantes respondem a
afirmações sobre a capacidade criativa da personalidade tais como: “gosto de ideias
novas”. Assim a escala pode ser classificada com valores entre os 30 (mínimo) e 150
(máximo). Neste caso foram considerados inválidos e, consequentemente, excluídos
todos os questionários que continham respostas em branco.
Ao longo da realização da intervenção de Arte-Terapia (vinte e quatro sessões de
oficinas criativas) participaram 63 crianças selecionadas aleatoriamente. Paralelamente
as crianças que não foram selecionadas para o grupo de Arte-Terapia (237 crianças)
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tiveram acesso ao mesmo material para criar (máscaras, fantoches, postais, e material
respetivo de cada ciclo). Assim, e para objetivos de avaliação, foram aplicados (no
final de cada ciclo) os questionários EPC a todas as crianças que participaram nos
grupos de Arte-Tterapia e a igual número de crianças que não participaram
(novamente selecionadas aleatoriamente). O preenchimento foi acompanhado por um
adulto (equipa de monitores da Colónia de Férias) para esclarecer possíveis dúvidas
de leitura ou interpretação.
A análise dos dados recolhidos revelou que a média de idade das crianças que
participaram foi de 9 anos (9,3). Foi também possível perceber que a média de idades
entre os participantes dos ciclos C1, C3, C5 de criação de máscaras e dos ciclos C2,
C4, C6 de criação de fantoches é muito semelhante (Ciclo de Máscaras – 9,2; Ciclo
de Fantoches – 9,4).
Relativamente à escala da Personalidade Criativa (EPC) foram recolhidos 66
questionários (de participantes no Grupo de Arte-Terapia – AT) e número igual de
questionários de crianças que não participaram no Grupo de Arte-Terapia mas que
tiveram acesso ao mesmo material para criar (Grupo de Controlo – GC).
Em termos de resultados foi possível perceber que o grupo de crianças AT teve, em
termos médios, respostas superiores na escala EPC relativamente às crianças GC
(média de respostas EPC: AT – 123,4 GC – 105,4). Procurou-se também perceber se
eram visíveis diferenças entre as respostas, comparando os diferentes ciclos criativos
(Máscaras e Fantoches). A diferença não foi significativa embora a média dos valores
sejam superiores nos ciclos dos fantoches (Média EPC Ciclos dos Fantoches – 124,8;
Ciclos das Máscaras – 122,1).

"Criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas,
deficiências, lacunas no conhecimento, desarmonia; identificar a
dificuldade, buscar soluções, formulando hipóteses a respeito
das deficiências; testar e retestar estas hipóteses; e, finalmente,
comunicar os resultados" (Torrance, 1965)
Numa análise mais qualitativa, a demostração da criatividade e
da procura de pensamento alternativo na resolução criativa de
problemas foi muito rica. Para esta reflexão foi utilizado o
registo fotográfico das criações realizadas.
Foi notório, que a criatividade e a auto-confiança no ato criativo
pareceram estar fortemente ligadas ao encadear criativo. Tal é
observável quer na análise de uma única sessão, quer na Figura 5 – Máscara e
análise de um ciclo completo. Na figura 5 podemos observar Postal (A. 9 anos)
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um exemplo de uma sessão em que o A. criou uma máscara onde retrata
características figurativas de adulto (por ele referidos tais como bigode, cabelo
grande…) e um postal onde coloca a frase “dentro do mundo, instruções para”.
Durante a sessão o A. coloca várias perguntas sobre a vida de adulto (“Onde
estudaste? Andaste na faculdade? Como pagaste?”). Foi mesmo possível perceber
que rasgou os pedaços de papel de uma frase que tinha outro sentido para construir o
postal. Foi possível perceber que conseguiu construir as questões dentro dele e dar-se,
com confiança, à configuração criativa, devido ao encadear criativo e à contenção
terapêutica e segurança dada pela presença da Arte-Terapeuta.
Analisando um ciclo inteiro, a mesma configuração surge. Na figura 6 podemos ver a
evolução bastante significativa das criações do V. da máscara e dos postais.
Relativamente à máscara foi observável, a
princípio, uma enorme resistência e
dificuldade em lidar com o mediador e a
frustração do resultado criativo (máscara
criada com canetas de feltro). A zanga surgiu
e depois uma descarga e fuga com a
representação no postal de uma figura
feminina, que foi do agrado do grupo de pares
do mesmo género. Na segunda sessão, ao
poder utilizar outro suporte criativo (cola
branca e técnica de papier maché) foi possível
observar um enorme prazer e evolução, com
uma entrega e orgulho na criação e mudanças
que surgiram. Tal voltou a refletir-se na
criação no postal (volta ao anterior e procura
transformá-lo de forma a, por convicção sua,
agradar à Arte-Terapeuta e reajustar-se à
expectativa dos restantes membros do
grupo). Na terceira sessão V., muito
confiante, transforma por completo a máscara
e surge com um postal de afirmação pessoal
e grande criatividade, onde associa uma
imagem improvável (uma mão humana que
Figura 6– Evolução da máscara e postais
(V. 11 anos)

surge à tona de água) com a palavra
“EXISTO”.
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Figura 7 – Postal
(B. 11 anos)

Figura 8–Máscara
(L. 9 anos)

Um outro aspeto observado na intervenção foi que o uso de
imagens e palavras pré-recortadas possibilitou um desbloquear
criativo muito significativo, que permitiu que o conteúdo mais
difícil fosse tocado de forma segura. Na figura 7 podemos ver
um postal criado por B. que toca a impotência e falta de
controlo sentidos por ela na sua própria vida, na relação com
os adultos.

A análise global das criações revelou-se de uma enorme
riqueza e impossível de resumir aqui. As criações surgiram
muito variadas e com traços de criatividade onde facilmente são
observáveis as funções criativas, tais como Leo Navratil as
descreveu. Fisionomia, simbolismo e formalismo são observáveis
na expressão criativa infantil (na figura 8, um rosto abstrato
emoldurado por uma trança de cabelo em papier maché, na
figura 10, um fantoche que foi completamente pintado de preto,
ganhando a tonalidade da pele da autora e na figura 9 com
uma riqueza simbólica fortemente representada).

Figura – 10
Fantoche
B. 12 anos

Figura 9 – Ciclo 2 - Fantoches
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Um outro aspeto de grande riqueza criativa
nesta intervenção foram os momentos de
movimento e música, potenciados junto do
grupo. Estes foram de grande riqueza e
entrega e permitiram o clima seguro e rico
para a exploração e entrega criativa (como
observável na figura 11). De referir também
o apreço e admiração com que foi observável
a riqueza e variedade criativa de cada uma
destas crianças que só a entrega e
motivação deles possibilitou…
Figura 11 – grupo dos participantes
Ciclo 3 de Máscaras
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«ARTE -TERAPIA E GESTÃO DA ATENÇÃO»
Como ferramentas de mediação educativa
Inez Marçal

Se investigassemos sobre a relação das artes e a educação

neste momento, possivelmente detectaríamos que o cenário
mudou muito ao longo destes anos, no sentido de que os
discursos buscam justificar este vínculo e a sua prática.
Embora os argumentos não cheguem a um denominador
comum, não há dúvidas dos benefícios deste “casamento”.

Se transladarmos esta questão ao contexto da Arteterapia
(AT), poderíamos também perguntar:

Qual é a relação da arteterapia com a atual conjuntura da educação?
Quais são os pontos fortes ou débeis?
Qual é nosso lugar?
São inúmeras as possibilidades de contribuição da AT nos diferentes aspetos e esferas
do contexto educativo, o que implica “cuidar” não só os alunos como é o mais comum,
mas também os docentes e as famílias. Particularmente, é o contexto que mais me
dedico profissionalmente. Principalmente porque a atual geração apresenta uma grande
demanda de novos paradigmas, o que implica que mães, pais e educadores busquem
ferramentas que lhes possibilitem compreender e acompanhar a seus filhos e alunos.
Entre diferentes modalidades de atendimento e assessoramento, ministro cursos,
seminários e workshops para professores e famílias, com o objetivo de oferecer
conhecimento e ferramentas sobre a compreensão emocional, a “forma de ser”, a
gestão da atenção e a mediação educativa como retos da educação. A proposta é um
convite a submergir-se no próprio universo interior e a dialogar sobre questões
emergentes na educação, através da linguagem criativa da Arte-Terapia e a
importância de estar com uma atenção plenamente presente.
A Arteterapia como veículo de comunicação e representação, facilita a expressão e
compreensão da experiência vivida. Sua base teórica oferece o conhecimento do nosso
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funcionamento como pessoas. Como é a nossa forma de ser, como é o nosso mundo
emocional, como nos posicionamos diante da vida, como aprendemos, como
solucionamos os problemas que necessitamos para avançar e para estar em paz
connosco mesmos, entre tantas descobertas.
Pela sua flexibilidade e subjetividade, permite-nos abordar temas complexos e dialogar
de forma mais aberta, direta, profunda e simultaneamente com alguma leveza. Sob
esta diferente perspetiva, é possível entre outras faculdades, investigar, indagar,
questionar, refletir, visualizar, transformar, e compreender as diversas questões
emergentes em distintos contextos de relações.
Ademais, as artes aplicam sobre o cérebro novas conexões e abre canais neuronais
que de outra forma não seria possível. A criatividade que permeia a AT promove
surpresa. “A surpresa é uma forma de ‘presente’. O máximo ato pedagógico é criar um
contínuo de surpresa” (Sesha, 2003). Assim, a AT também é um modo de intervenção
que por si mesma institui uma atenção presencial, tanto por parte do facilitador da
proposta como de quem a recebe. Há que estar aí, atento ao que sucede... A ação em
si, fisga o sujeito impedindo-lhe que os pensamentos divaguem excessivamente,
mantendo-o em uma concentração psicológica.
Se aprofundarmos sobre a importância da atenção em todos os aspectos da vida,
daríamos um salto qualitativo na nossa forma de viver e de acompanhar a quem nos
demanda ajuda. De acordo com o sistema filosófico Vedanta Advaita, a atenção é um
contínuo porque sempre existe. Sempre estamos atentos a alguma coisa e de alguma
maneira. Inclusive no sonho existe atenção porque há consciência. A atenção pode não
estar focada em algo em concreto, como é o caso quando se está fantasiando no
“mundo da lua”, mas isto não significa que não exista atenção.
Como expressa Sesha (2015) “a atenção está relacionada com a capacidade inata de

conhecer algo. Atender implica conhecer; conhecer implica consciência. Por isto
acostumamos a estabelecer que a atenção é o aspecto dinâmico da consciência.(...) O
selo que imprime o poder conhecer, se denomina consciência, mas o aspecto prático
de referida atividade consciente se denomina atenção. A presença egoica tão pouco é
a ‘dona’ da atenção. Está a atenção, mas não há um ‘eu’ que atende.”
Este pode parecer um conceito complexo devido às poucas referencias metafísicas que
nossa cultura nos há deixado. Como também esclarece Sesha (2003) “os hindus

concebem que quem executa a ação não é o individuo, pois o sentido de ‘eu’ é um
subproduto mental, uma ideia a mais que se desenvolve na cognição e cria sentido de
apropriação do conhecido”.
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A atenção pode-se considerar assim, como prévia
ao comportamento porque forma parte da
cognição. Permite aflorar o discernimento para
atuar em qualquer situação que a vida nos
presenteia. Suas diferentes modalidades denotam
um paradigma cognitivo, o qual determina nossa
relação com o mundo interno e externo. Quando a
situamos de forma presencial, ampliam-se as
possibilidades de atuar desde outras facetas
mentais como é o caso da intuição. Faculdade esta que muitas vezes pouco
exploramos, ainda que forme parte do exercício terapêutico.
No contexto educativo como também na vida diária, um estudo que tem com base a
gestão da atenção proporciona aos alunos, docentes e às pessoas em geral, uma
maior estabilidade cognitiva, emocional, energética e anímica entre outros fatores. Este
estudo e prática implica saber, por exemplo:


As diferentes formas de distribuição da atenção e como operam.



Reconhecer as inumeráveis contribuições que propicia uma atenção
conscientemente sustida.



Identificar os tipos de atividades e estratégias que propiciem uma atenção estável
e continuada.



Reconhecer que a atenção sólida é catalizadora da compreensão

A gestão da atenção é o exercício prévio à meditação. Cada vez mais investigações
colocam em evidencia que a prática meditativa traz grandes benefícios à saúde, ao
êxito profissional, à educação e à sociedade. A grande difusão de mindfulness e
focousing coloca em cena esta competência que está sendo favoravelmente implantada
em diferentes âmbitos como na terapia, educação, gestão empresarial e social, entre
outros. Porém, desde o Advaita, que se sabe que a meditação vai além destas
abordagens, por ser a via que nos permite constatar o que realmente somos.
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1. UM EXEMPLO CONCRETO
Entre os diversos cursos que ministro, destaco
aqui uma proposta que estou desenvolvendo com
o corpo docete de uma escola, num município
próximo a Barcelona/Espanha. Trata-se de um
projeto do grupo “Desdelcos” (desde o corpo) do
qual sou membro. O compromisso com a
construção de uma educação respeitosa é
princípio orientador e faz parte da nossa bagagem
pessoal e da nossa proposta como equipa. É
partindo desta base, que concebemos o projeto
“Ferramentas para os educadores do século XXI” que propõe uma pesquisa, formação
e acompanhamento educativo.
O objetivo geral deste projeto, é realizar uma pesquisa em ação a fim de detetar as
necessidades e/ou dificuldades que existem no contexto escolar em fase de renovação
educativa, e atendendo aos requisitos da educação do século XXI. Em função destas
demandas, acompanhamos a escola em todo seu processo. Conjuntamente,
desenhamos as ferramentas e os recursos que
lhes facilitem a integração dos docentes a nível
individual, e do contexto educativo, a nível
coletivo.
O foco central está em atender às lacunas
manifestadas pelos próprios educadores, na hora
de enfrentar os novos desafios que o contexto
educativo lhes oferecem.
Por outro lado, nas nossas investigações a nível pessoal e acadêmico, constatamos
que a compreensão é o mecanismo que nos possibilita realmente perceber o que
acontece. Isto é, integrar as informações, assimilar a experiência e afiançar o saber.

"Compreender é poder ser capaz de executar uma variedade de ações ou
‘desempenhos’ que mostram que a pessoa entendeu o tema e, ao mesmo tempo o
expande. Ou seja, ser capaz de assimilar o conhecimento e usá-lo de uma forma
inovadora" (Blythe, 1999).
Consideramos que a compreensão é essencial no processo de aprendizagem, porque é
o que consolida o ‘aprender’ para avançar pessoalmente e até mesmo transcender as
possibilidades. Isto favoreceria "superar o modelo de transmissão de ensino e permitir

que as crianças e os jovens, possam desfrutar de experiências de aprendizagem
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escolares que sejam relevantes e significativas, permitindo-lhes que sejam pessoas
autónomas e com uma vida plena".
Esta expressão é o objetivo central do atual movimento de renovação educativa, que
está sendo implantado em Catalunha, denominado Programa Escola Nova 21.
Assim, a perspetiva a partir da qual trabalhamos e pensamos que pode ser uma
contribuição para os programas de renovação educativa, está baseada na noção de
compreensão e, desde aí destacamos quatro habilidades básicas a considerar:


Compreensão de como gerir a atenção – para saber agir em qualquer situação
que a vida nos apresenta.



Compreensão sobre o próprio corpo – porque tudo que somos e fazemos passa
pelo corpo, principalmente a aprendizagem.



Compreensão emocional – que nos oferece ferramentas para situar-nos no mundo
e relacionar-nos com ele.



Compreensão do processo criativo – porque todos temos esse potencial e a
criatividade implica atuar com fluidez.

Como primeiro passo da proposta, realizamos uma jornada criativa com todos os
professores da escola, para dar as boas vindas ao início de curso e ao mesmo tempo
para detetar as demandas pessoais e coletivas. A partir desde diagnóstico, traçamos
um programa de formação, a ser desenvolvido durante todo este ano letivo.
Tanto a jornada inicial como o programa
de formação abarcam o conteúdo teórico
acima mencionado. Este conteúdo com
as suas derivações são dinamizados com
o grupo através da linguagem da AT,
num diálogo constante a partir do corpo.
A criatividade explícita na AT promove
surpresa, atenção e compreensão. O corpo é
o indicador por onde expressamos nossas
compreensões e denota nossa presença
no mundo.
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2. O QUE ESPERAMOS DE TUDO ISTO?
A necessidade de novos paradigmas para a educação é um tema emergente. A
UNESCO declara que nunca foi tão urgente repensar o propósito da educação e a
organização da aprendizagem. Nosso propósito com esta formação e pesquisa é
identificar como estes vetores de compreensão e transformação podem propiciar uma
educação mais satisfatória onde:
 Os professores podem fluir realizando sua tarefa.
 Os alunos tenham ferramentas para conhecer a si mesmos e para posicionarem-se
ante as diferentes situações da vida.
 As famílias compreendam a seus filhos e se sintam conformes com a educação que
lhes oferecem.
Oxalá a sínteses da pesquisa propicie compreensões, tanto para os sujeitos participantes
do estudo como ao sistema educativo que se espera para atender a atual geração.

3. QUAL É O NOSSO LUGAR COMO ARTE-TERAPEUTAS?
São muitas as demandas educativas, e o campo de atuação é, todavia, mais amplo.
Cada profissional tem o seu próprio perfil e habilidades para acompanhar casos
específicos. Cabe a cada um definir o âmbito onde quer compartilhar suas experiências.
Quanto à relação da Arteterapia (AT) com a atual conjuntura da educação, é uma
pergunta que cabe responder entre todos a partir de diferentes áreas de ação. A
educação das artes está tentando responder a esta questão no seu contexto de
atuação. Segundo a exposição que Fernando Hernandez fez em classe, de momento
as hipóteses que se tem é que “arte e educação se separaram” e é preciso “voltar a
colocar as artes na educação e a educação nas artes”. Como proposta, está o desafio
de ensinar todas as matérias através das artes e de buscar novas maneiras de assumir
o papel das artes como método de pesquisa.
Neste sentido, é indubitável que a AT tem muito a contribuir para a educação das
artes, principalmente porque a sua própria ‘natureza’ é dialogar, aprender e
compreender fazendo arte.
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Com a pesquisa que estamos desenvolvendo com os professores, esperamos poder
chegar a responder: quais são os pontos fortes ou débeis no que diz respeito à
atuação da AT como mediação educativa.
Para saber qual é nosso lugar em todo este processo, é fundamental estar atentos, ao
que a vida nos presenteia a cada instante.
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«VIRULÊNCIA DOMÉSTICA E A
CAPACIDADE INFECIOSA DA ARTE»
Arte-Terapia com vítimas de violência doméstica
Irene Monteiro

A Arte-Terapia, modalidade de intervenção psicoterapêutica que assenta no potencial

transformador dos mediadores e processos artísticos de criação, tem encontrado uma
aplicação alargada junto de vítimas de trauma, nomeadamente, de vítimas de violência
doméstica. Enquadrada pelos perfis psicológicos, objetivos e princípios típicos da
abordagem psicossocial recomendada junto desta população, a Arte-Terapia alerta
para uma visão mais alargada da criatividade que vai para além da obra artística, para
se constituir como impulso base de vida, inato, essencial à emergência da mudança
psicológica, à recriação dos laços afetivos, à experimentação de novas leituras da
realidade e à improvisação de novas formas de resolução de problemas. Mais do que
trazer uma vacina para a dor, a arte, como gesto, infiltra-se no corpo com acentuada
virulência e, por seu lado, a Arte-Terapia afirma-se como estímulo de reativação de um
processo natural de auto-cura, anteriormente bloqueado pelo trauma.
Palavras-chave: Arte-Terapia. Violência doméstica. Trauma. Criatividade.
1. DEFINIÇÃO DE ARTE-TERAPIA
De uma forma sucinta, podemos descrever a Arte-Terapia como uma modalidade
terapêutica que usa a linguagem não-verbal da arte, com vista ao crescimento pessoal,
ao insight, e à transformação; como um meio de entrar em contacto com a vida interior
(pensamentos, sentimentos e perceções), com a realidade exterior e com as
experiências de vida.
Como metodologia de intervenção psicoterapêutica, a Arte-Terapia assenta na ideia de
criação e envolve a utilização de diferentes mediadores artísticos através dos quais o
cliente pode exprimir e abordar questões, problemas ou preocupações pessoais (Case
& Dalley, 2006). Na relação terapêutica, o Arte-Terapeuta e o cliente estão ambos
implicados na realização, contemplação e compreensão do significado de um processo
pessoal de criação artística. A ênfase é dada à comunicação inconsciente, aos
sentimentos e ansiedade e preocupações, fragilidades e potencialidades evidenciadas
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através do processo criativo. A imagem criada corresponderá assim à representação
simbólica de uma vida interior, dando assim um corpo material a pensamentos e
sentimentos, fazendo a ponte entre passado e presente, entre experiência interna e
realidade externa.
A utilização de mediadores artísticos no contexto psicoterapêutico confere ao espaço
um contexto regressivo, de maior liberdade, espontaneidade e libertação de tensões.
Permite a desocultação de competências, reforça a auto-confiança na capacidade de
resolução de problemas, devolve o sentido de controlo sobre as vivências e a
esperança no futuro. Estes recursos revelam-se especialmente vantajosos para clientes
com défice cognitivo ou dificuldades ao nível da expressão e comunicação, colocando
ao seu dispor novas vias de comunicação e realização, fornecendo-lhes ainda, através
da obra criada, uma memória concreta do processo terapêutico.
2. A FUNÇÃO DO TERAPEUTA
Neste modelo, o terapeuta tem uma intervenção mínima centrada em torno de funções
terapêuticas como a disponibilidade empática, o handling, o holding, apresentando
propostas facilitadoras e fazendo intervenções contentoras. A característica mais
presente – a não diretividade – é operacionalizada através de atitudes consistentes,
tais como: a contenção em apresentar direções de trabalho para além das indicações
de ordem técnica; a inibição de qualquer comentário ou juízo de valor em relação ao
processo e resultado artístico; o incentivo às capacidades de auto-direção dos
indivíduos; a suspensão de qualquer desejo ou expetativa pessoal em relação ao
desempenho dos indivíduos; o foco na transmissão de informação sobre o processo
criativo; a disponibilidade para acolher e ser influenciado pelos contributos dos
indivíduos; a relação baseada na congruência, aceitação positiva incondicional e
empatia; a atenção aos limites e às dinâmicas interrelacionais dentro do grupo. A tarefa
do Arte-Terapeuta é deste modo facilitar a relação do cliente com a sua obra,
resumindo-se à sua função de espelho e de suporte emocional.
Numa fase inicial, o terapeuta deverá fornecer limites contentores dentro dos quais a
forma artística se poderá desenvolver, nomeadamente, designando os recursos
artísticos disponíveis, uma área de movimento, uma técnica de trabalho. Para estimular
o grupo em direção aos seus objetivos, é importante que o terapeuta seja sensível e
esteja atento simultaneamente às necessidades do grupo e de cada individuo que o
compõe. Isso pode ser conseguido através de um aquecimento em fase inicial de
sessão que consiste numa breve partilha de cada participante sobre como se sente e o
que vem à sua mente. O Arte-Terapeuta recolhe as respostas dos participantes à
procura de uma área de interesse que poderá unir o grupo em torno de um tema
comum. Deste modo, funciona como um funil, recolhendo uma variedade de
componentes e depois sintetizando-os numa matriz única que partilha a mesma base.
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Com ou sem tema definido à priori, o Arte Terapeuta incentiva os elementos do grupo a
explorarem uma ideia, um sentimento, uma sensação física, através de uma proposta
de criação artística, por exemplo, de uma imagem, um movimento, um texto escrito,
num processo fluído onde cada uma destas linguagens se imbricam umas nas outras,
alteram a sua ordem e se enriquecem mutuamente.
3. A INTERVENÇÃO COM VITÍMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Segundo a literatura especializada, a predominância de alguns quadros clínicos nesta
população permite apontar para um perfil psicológico típico das vítimas. Assim sendo,
as problemáticas mais comuns enquadram-se nas perturbações do humor e da
ansiedade. Os quadros depressivos são caracterizados por baixa auto-estima, autoconceito negativo, baixo sentido de competência ou eficácia pessoal, desânimo e
falta de esperança, insegurança, sentimentos de inferioridade e vulnerabilidade,
tristeza, ideação suicida, apatia, consumo de drogas ou álcool, dificuldades na esfera
do sono e alimentar, isolamento social. Os quadros ansiosos são caracterizados por
medos, sentimentos de incapacidade de ter ajuda, embotamento geral da reatividade,
irritabilidade, labilidade do humor, acessos de cólera, dificuldades de concentração, hípervigilância, culpa, desespero, comportamento impulsivo ou autodestrutivo, lembranças
intrusivas, entre outros sintomas.
Ainda no que diz respeito à caracterização das vítimas de violência doméstica, estas
diferem entre si ao nível dos estádios de reorganização em que se encontram em
relação à situação de maus tratos e ao agressor:
a) Fase de vitimização: Situação de convivência com o agressor com predominância de
sentimentos de medo, vergonha ou culpa; frequência de maus tratos; isolamento social
significativo; ausência ou precaridade de estratégias de procura de ajuda por parte da
vítima;
b) Fase de elaboração: Situação de separação temporária ou definitiva em relação ao
agressor com predominância de sentimentos de ambivalência, medo e desejo de
mudança; dependência afetiva e/ou financeira em relação ao agressor; isolamento social
parcial; desenvolvimento de plano pessoal de segurança; recurso a apoio e orientação
especializada;
c) Fase de autonomização: Situação de separação definitiva em relação ao agressor
com predominância de sentimentos de perda, paz e transformação pessoal; independência
afetiva e financeira em relação ao agressor; reconstrução de projeto de vida; estabilização
emocional e reabilitação de relacionamentos interpessoais.
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Independentemente do perfil da vítima, uma intervenção com vítimas de violência
doméstica deverá ter por base uma abordagem estrutural que envolve o
empoderamento da vítima através da revisão das suas perceções acerca de si
própria (auto-suficiência, auto-confiança, auto-estima, auto-controlo, auto-eficácia),
o desenvolvimento da sua consciência crítica e analítica, e alargamento das suas
oportunidades e dos seus recursos.
Como qualquer intervenção dirigida a vítimas de trauma, a abordagem terá de ser
faseada. Numa primeira fase, é habitualmente feita individualmente e centrada na
resolução imediata de problemas, na estabilização de sintomas desadaptativos, na
avaliação de riscos, na definição de um plano de segurança, no apoio ao processo de
tomada de decisão, na informação sobre direitos e deveres legais. Numa fase
posterior, poderá ocorrer num contexto de grupo e inclui redução e controlo dos riscos,
de estabilização emocional e visa o desenvolvimento de competências pessoais e
sociais, a análise mais aprofundada dos fatores que estiveram na origem dos padrões
de relacionamento interpessoais, a identificação de potencialidades e recursos pessoais
e a sua reorganização sócio-profissional.
A investigação sustenta que existem vantagens na intervenção em grupo, por
comparação à intervenção individual. Os principais benefícios da terapia em grupo
incluem: a redução da ansiedade devido ao confronto direto com as problemáticas
universais enfrentadas por todos os elementos de grupo; a redução do isolamento,
através da presença de pares; a modelagem de papéis através da criação de
oportunidades de experimentação de novos comportamentos.
4. POTENCIALIDADES
DOMÉSTICA

DA

ARTE-TERAPIA

COM

VÍTIMAS

DE

VIOLÊNCIA

Sendo a intervenção na violência doméstica tendencialmente dominada pelo modelo de
intervenção em crise e pela terapia cognitivo-comportamental, a Arte-Terapia tem
ganho progressivamente terreno, sendo já uma ferramenta muito utilizada na
intervenção psicoterapêutica junto das mulheres com problemáticas diversas,
nomeadamente, vítimas de violência doméstica, de violência sexual, de cancro e outras
doenças crónicas, vítimas de violência de guerra, portadoras de deficiência, doentes
com patologia mental, reclusas, mães, séniores com demência. Não podemos contudo
deixar de salientar que a investigação sobre a avaliação da eficácia desta metodologia,
comparativamente a outras, ainda é largamente insuficiente (Wigberg, 2007).
Um estudo de Bushel e Madson (2007) desenvolvido num albergue para mulheres
vítimas de violência doméstica revela que através da Arte-Terapia é possível reforçar
laços entre membros familiares, aumentando a sua compreensão e empatia entre si e
em relação a si próprios. A vantagem da utilização desta metodologia de intervenção
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junto desta população em particular assenta na premissa de que a criatividade está
intimamente ligada à capacidade de dar ordem e significado ao caos e sofrimento e
que, deste modo, o mediador artístico permite dar uma forma concreta e observável à
dor psíquica e, neste sentido, ajudar as vítimas a ultrapassar perdas e outras
experiências dolorosas (Vaillant, 1993).
Sendo a violência doméstica caracterizada por eventos traumáticos que afetam nas
vítimas o funcionamento cerebral, a capacidade de processar e organizar experiências,
o processo de criação artística no contexto de uma relação terapêutica segura surge
como uma ferramenta valiosa que pode ajudar a vítima a comunicar sobre os eventos
vividos, sem o uso das palavras. Envolvendo-se ativamente e corporalmente no ato de
criação e improvisação, as vítimas desenvolvem a sua capacidade de identificarem
sensações corporais e estados emocionais, ultrapassando gradualmente os efeitos do
trauma. Os processos de distanciamento da arte podem ajudar à integração de afetos
difíceis de um modo contentor, na medida em que arte promove a criação de símbolos
capazes de conter esses sentimentos (Kramer, 1971). Através da Arte-Terapia, e uma
vez simbolicamente externalizada, a experiência traumática pode ser mais fácil de ser
revisitada e de ser falada. A uma distância mais segura, as memórias intensas, os
sentimentos e as imagens podem ser assimiladas e dominadas (Johnson, 1987).
À medida que a capacidade de criar símbolos se desenvolve, as funções da arte no
processo de cura revelam-se: (1) dominar eventos e sentimentos previamente
incontroláveis; (2) assimilar experiências dominadoras; (3) passar da passividade para a
atividade; (4) experienciar a realização de desejos; (5) oferecer um local onde pode ser
permitido o afrouxamento do princípio da realidade e do superego (Waelder, 1933).
A Arte-Terapia fornece ainda a estas mulheres, submergidas pela sua ansiedade, um
espaço seguro para uma redução de tensão e uma variedade de materiais que
encorajam o acordar de impulsos tácteis, visuais e cinestésicos e as sensações
frequentemente bloqueadas pelo medo. O setting terapêutico apresenta-se assim como
uma “bolha” lúdica de jogo, riso e prazer sensorial que lhes permite identificarem fontes
de prazer, de interesse, de realização e portanto de investimento para o futuro e para o
contexto de vida real.
5. DESENHANDO UMA INTERVENÇÃO EM ARTE-TERAPIA
Uma intervenção Arte-Terapêutica em grupo com vítimas de violência doméstica
poderá ser desenhada em função dos cinco estádios de desenvolvimento do processo
terapêutico: reunião (gathering), auto-revelação (self-disclosure), regressão
(regression), reconstrução (reconstruction) e finalização (ending). Estes estádios
correspondem aos nove passos descritos por Rubin (1978) ao longo do progresso na
Arte-Terapia: testagem (testing), confiança (trusting), arriscar (risking), comunicar
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(communicating), enfrentar (facing), compreender (understanding), aceitar (accepting),
lidar com (coping), separar (separating). Segundo o autor, os passos podem sobreporse ou ocorrer simultaneamente num grupo a qualquer momento. Cada fase de
desenvolvimento encerra objetivos específicos, faz recurso a diferentes tipos de
mediadores e coloca diferentes desafios ao papel do Arte-Terapeuta.
Fase 1 − Reunião: prolonga-se nas primeiras sessões e corresponde a um período de
tempo usado para definir normas e regras, conhecer os outros colegas pelo nome,
começar a sentir alguma identificação com o grupo, sublinhar a confidencialidade e
outras regras de funcionamento do grupo. O Arte-Terapeuta explica que poderá ser
difícil de falar sobre o que aconteceu, não é esperado que o verbalizem, mas serão
encorajadas a ouvir o grupo e a participar no trabalho artístico. É esperado que
algumas vítimas falem extensivamente da sua experiência, talvez como resultado da
permissão para decidirem quando e como querem partilhar informação sobre si
próprias. Por outro lado, pode igualmente acontecer que algumas não sejam capazes
de usar palavras para comunicar a sua experiência e prefiram usar a arte como veículo
primário de partilha com o grupo. O trabalho artístico nesta fase, deverá ser estruturado
e não ameaçador, permitindo às participantes controlarem o nível de exposição em que
se encontram. Durante esta fase, o testar (os limites da intervenção e do espaço
terapêutico) e o confiar são questões centrais e muito da interação verbal parece
ocorrer entre o terapeuta e as vítimas individualmente. Em termos de mediadores, será
indicada a utilização de mediadores com os quais os participantes estão mais
familiarizados, tais como, marcadores, lápis de cor, lápis de cera, pastel; propostas
mais estruturadas através de temas definidos ou técnicas específicas de exploração
sensorial dos materiais e das suas potencialidades expressivas.
Fase 2 – Auto-revelação: esta fase é essencialmente marcada pela partilha de
experiências pessoais. A coesão de grupo começa a surgir à medida que as vítimas
assumem o risco de se exporem e de comunicarem entre si. A coesão de grupo é um
processo complexo que pode paradoxalmente traduzir-se em resistência de grupo sob
a forma de recusa em completar trabalhos, silêncio, revolta contra as regras de grupo.
A antecipação e aceitação de alguma resistência dentro da estrutura do grupo, por
parte do terapeuta, é apropriada e terapêutica, facilitando a verbalização de
sentimentos de ambivalência. Em termos de mediadores, será útil ampliar a exploração
para mediadores novos e para a sua complementaridade a utilização de técnicas mais
complexas como colagem, recorte, assemblage, escultura; a introdução de criações
coletivas, tais como, o cadáver exquis, a colagem coletiva, a história do grupo, o mural
de pintura.
Fase 3 – Regressão: Esta fase é marcada pelo conflito interno e externo. Podem surgir
sentimentos de rivalidade paralelamente a sentimentos precoces de abandono. A
importância desta fase não deve ser demasiado enfatizada na medida em que pode
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permitir a externalização de conflitos internos intensos, assim como permitir a
experiência de libertação de impulsos mais primários, de necessidades infantis,
geralmente negados pelas vítimas. O Arte-Terapeuta deverá estar preparado para ser
alvo de ataques às suas qualidades de contenção e de suporte emocional. Em termos
de mediadores, será interessante abrir espaço ao uso da pintura, um mediador que
encoraja uma maior liberdade de trabalho inconsciente devido às suas qualidades de
fluidez e potencialidades expressivas no manuseamento das cores; maior centração na
ação através da utilização das técnicas do action painting e da digitinta, da dança e do
movimento, da dramatização; utilização de materiais diversificados como corantes de
comida e extratos aromáticos permite a estimulação das vivências e memórias
sensoriais, favorecendo a expressão livre das vivências internas mais primitivas;
espaço para as criações individuais; utilização do movimento e expressão corporal
como base de criação e de técnicas de relaxamento em fase de integração final da
sessão.
Fase 4 – Reconstrução: Corresponde a uma fase habitualmente de maior tranquilidade
e reorganização, por comparação à fase anterior. É importante o Arte-Terapeuta
reintroduzir formalmente o tema da violência para dar uma oportunidade a cada vítima
de identificar com o grupo medos e ansiedades que permaneceram da sua história. É
visível alguma resolução, traduzida num maior distanciamento emocional em relação às
experiências do passado, uma maior capacidade de projeção no futuro. As vítimas
estão geralmente disponíveis para falar do tema da violência de forma menos ansiosa e
mais direta ou referem não sentirem necessidade de o fazer mais. Verificamos o seu
descolamento identitário em relação ao estatuto de vítimas e a sua reorientação para
outros papéis sociais. Em relação aos mediadores, será benéfica a disponibilização de
uma grande variedade de mediadores à escolha; utilização de técnicas de natureza
reconstrutiva, tais como, colagem, recorte, assemblagem, construção de esculturas
temáticas, construção de fantoches; técnicas associadas a papéis sociais, tais como,
as tarefas domésticas (receita culinária) e lavores (bordado, croché, costura, tricot)
que correspondem a áreas fortes de competências pessoais; maior balanço entre
criações individuais e coletivas; maior espaço à improvisação individual e coletiva e
menor diretividade nas propostas de criação; disponibilização dos materiais para
utilização livre.
Fase 5 – Finalização: Esta fase poderá durar pelo menos quatro sessões que são
usadas para terminar o grupo e para garantir o cumprimento das tarefas individuais
definidas no contexto terapêutico. Surgem temas importantes como a separação e a
autonomização. Está centrada na identificação dos progressos terapêuticos pessoais,
ao nível da aquisição de novas formas de sentir e de fazer, e de relacionar. Termina
com a identificação de um plano individual de vida a curto, médio e longo prazo. Em
termos de mediadores, será favorável à integração a utilização e reciclagem de
criações desenvolvidas em sessões anteriores no processo terapêutico, transformando
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obras individuais em obras coletivas ou então interligando obras realizadas em
diferentes sessões numa obra global que sintetize o vivido terapêutico. As propostas de
criação poderão nesta fase serem mais estruturadas em torno de temas específicos,
tais como o futuro.
Ao longo da intervenção Arte-Terapêutica, o Arte-Terapeuta atesta gradualmente, a
existência de uma contaminação insidiosa do impulso criativo e criador entre as várias
esferas de vida e áreas de desenvolvimento das vítimas. Tal doença imortal, o prazer
de criar transmuta-se num desejo de atuar que, por sua vez, se transforma numa
necessidade irreprimível de movimento e ação que, fatalmente acaba por infetar todo o
organismo físico, mental e emocional. Surpreendentemente, à medida que o vírus da
criatividade se multiplica internamente, no contexto seguro da intervenção terapêutica,
no caldo de uma relação de escuta atenta e aceitação incondicional, o Arte-Terapeuta
observa que novas formas de imunidade afetiva se desenvolveram, estirpes mais
complexas e resistentes.
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«ARTE- PSICOTERAPIA»
ou um amor singular em terapia
Maria Paula Guerrinha

O Eros psicoterapêutico é um tipo de
amor único e especial. Este amor que
flui
do
terapeuta
para
o
paciente/cliente resgata o potencial
deste para a mudança e para a
reparação.
Cada
paciente/cliente
ambiciona e simultaneamente receia
essa mudança e frequentemente o
terapeuta frustra expetativas. No
entanto, a aliança terapêutica, o
ambiente securizante e sustinente
acondicionam aspetos transferenciais
e vulnerabilidades. A intimidade, que
por vezes assume um colorido sexual, desenvolve-se em torno de terapeuta e
paciente/cliente permitindo que o amor floresça. A Arte testemunha a singularidade da
relação e esta por sua vez facilita o Prazer na criação. A Arte-Psicoterapia é assim um
espaço íntimo de Prazer Criativo e Afetivo onde a aceitação e o amor incondicional
temperam o caminho para a transformação.
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1. INTRODUÇÃO
“Numa parceria feliz existe um constante dar e receber” (Bowlby, 2006). Quando
falamos em Amor estamos a referir-nos a um termo único que serve para nomear
grupos de sentimentos, ações e padrões de pensamentos que, embora relacionados,
são bastante diversificados. Muitos investigadores têm teorizado acerca do conceito de
Amor e da sua natureza e muitos até se aventuraram no desenvolvimento de
ferramentas de medição para tais sentimentos. Foi o caso do psicólogo social Zick
Rubin que em 1970 publicou o primeiro estudo cujos resultados derivaram da
aplicação empírica de uma escala de medição para o Amar e Gostar. De acordo com
este investigador o amor romântico integrava três elementos: Vínculo – a necessidade
de ser cuidado, validado e de estar fisicamente com o Outro; Cuidado – atender às
necessidades e à felicidade do Outro e Intimidade – partilha de pensamentos pessoais,
sentimentos e desejos com o Outro.
As principais teorias e investigação modernas apontam para a existência de diversos
tipos de amor. Em 1988, John Allan Lee, antropólogo canadiano, publica Love Styles.
Nesta obra identificou três tipos, denominados primários, de amor: Eros, Ludus e
Storge e outros três tipos, secundários: Mania, Pragma e Ágape que derivam de
combinações entre os tipos primários.
O Amor é de definição complexa e sabe-se que exige equilíbrio e reciprocidade. Ao
longo da nossa vida necessitamos de o receber e de o dar. Aprendemos um conceito
de amor precocemente, nos braços, literalmente, dos nossos cuidadores. A este
propósito lembro os estudos de psicologia experimental sobre privação maternal de
Harry Harlow que demonstraram que a necessidade de conforto e afeto criava um
vínculo mais forte com a figura materna do que a satisfação das necessidades básicas
de nutrição. O contacto (físico) revelava-se essencial para a construção de uma
relação que transmitisse segurança. Perante um estímulo gerador de medo, os
macacos rhesus agarravam-se à mãe confortável como se fosse uma mãe real.
Entre 1957 e meados dos anos 70 Harlow e Bowlby, um dos fundadores da teoria da
vinculação, mantiveram proximidade pessoal e científica, tendo Bowlby beneficiado do
experimentalismo de Harlow e este sido influenciado pelo pensamento inovador de
Bowlby sobre o vínculo mãe-bebé. Tal como Freud, Bowlby sustentava que a origem
da nossa vida emocional se encontrava nos primórdios da nossa infância. Esta primeira
relação do bebé com a mãe foi considerada pedra fundamental sobre a qual viria a
edificar-se a personalidade e a qualidade das relações sociais adultas.
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Em 1986, Robert Sternberg apoiando-se em pesquisas anteriores elabora o seu modelo
sobre a Relação Triangular do Amor. Neste modelo todo o amor integra três elementos:
intimidade, paixão e compromisso/vínculo. A Intimidade envolve proximidade, cuidado e
apoio emocional; A Paixão diz respeito a estados emocionais e físicos de excitação,
incluindo a excitação sexual e a atração física entre outros tipos de experiências
emocionais intensas, e o Vínculo inclui um compromisso de amor para com o Outro e a
manutenção desse amor ao longo do tempo.
Bowlby sistematizou as características e a natureza do vínculo em três modelos:
seguro, inseguro e ambivalente. No modelo seguro a vinculação afetiva é tranquila
durante o período da infância, no modelo inseguro a figura de vinculação apresenta-se
frequentemente inacessível e no modelo ambivalente a relação é perturbada pela
instabilidade e falta de constância da figura de ligação, comprometendo deste modo a
autoestima e a manutenção de relacionamentos duradouros além de aprofundar um
sentimento de solidão.
A sobrevivência física e mental depende da qualidade do afeto disponível desde a
infância. É esta a nutrição que vai condicionar a qualidade afetiva dos relacionamentos
adultos quer em termos de vinculação e compromisso na relação com o Outro, quer em
termos de intimidade e consequente competência para a partilha e para a comunicação
significativa.
2. AMOR E SUAS IMPLICAÇÕES EM TERAPIA
Para o psicanalista Erich Fromm quaisquer que sejam as queixas de um paciente
neurótico os seus sintomas remontam à sua inabilidade para amar, i.e., a sua
capacidade para experienciar preocupação, responsabilidade, respeito e compreensão
pelo Outro assim como um desejo para o crescimento daquele. A terapia analítica,
defende, é essencialmente uma tentativa de ajudar o paciente a adquirir ou a resgatar
a sua capacidade para amar. Pacientes ou não, todos procuramos amor quer seja dos
pais, dos colegas, dos namorados/as, dos cônjuges ou até das relações
extraconjugais. Também todos procuramos outras formas de sermos amados quer
através do reconhecimento, admiração, valorização, compreensão ou até mesmo pela
idealização.
Frequentemente, persiste-se em encontrar nos relacionamentos adultos, nas carreiras
profissionais, nas relações de amizade ou entre pares, e nas relações filiais, o amor
que não se obteve das figuras parentais. O Amor verdadeiro é uma comodidade rara e
preciosa. Muitos pais falham na sua condição de cuidadores suficientemente bons (D.
W. Winnicott) na sua competência para expressar e disponibilizar amor verdadeiro aos
seus filhos. Amor verdadeiro entendido como: Aceitação incondicional do Self único e
essencial; Disciplina e estabelecimento de limites e Capacidade para sentir preocupação,
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constância, estabilidade, respeito, empatia, carinho, compaixão e sempre que
necessário a capacidade para colocar os interesses do Outro acima dos seus. O não
recebimento deste tipo de amor de pelo menos um dos cuidadores de forma regular
condicionará o bom desenvolvimento da habilidade para amar e deixar-se amar.
É frequente em contexto clínico encontrarmos indivíduos com uma marcada inibição no
que diz respeito à intimidade emocional, caracterizada pelo medo e evitamento em
expor as suas vulnerabilidades, inseguranças, fragilidades, angústias ou profundos
receios de abandono e rejeição. Perder o controlo, ser devorado ou sufocado pelo
Outro constituem igualmente fontes de grande ansiedade perante a proposta de
construir uma relação intima de partilha e vínculo. Algo que se deseja profundamente e
simultaneamente se evita. Forças inconscientes são mobilizadas para sabotar uma
relação de amor verdadeiro “Não posso dar o ouro ao bandido!”. Uma intimidade
autêntica exige um forte sentido de Self, com delimitações pessoais claras e uma boa
autoestima. Se estas qualidades não estão presentes, devido a uma maternagem
deficitária, o estabelecimento de uma verdadeira intimidade revela-se difícil de
implementar e de aceitar. Assistimos assim a indivíduos que se sentem ameaçados e
indignos de receberem amor e fortemente condicionados na sua capacidade para amar.
Assim, se um individuo não se sente amável i.e., merecedor e suscetível de ser
amado, como poderá ele estar recetivo e aberto ao amor do Outro? Ou vir a aceitar o
Outro pelo que ele é?
Quem procura encetar um processo psicoterapêutico inevitavelmente, mais cedo mais
tarde, terá de expor a sua bagagem inconsciente de mágoas, humilhações, zangas e
feridas provenientes da sua história mais precoce e aceitar a sua muralha psicológica
contra a proximidade emocional e afetiva. Por outro lado, o contexto terapêutico
potencia o desenvolvimento da responsabilidade pelo amor próprio, i.e., promove a
tomada de consciência em relação ao compromisso do Self em se amar e se nutrir,
suprindo deste modo o défice afetivo precoce.
Fromm alicerçou o trabalho psicoterapêutico na capacidade para amar. Contudo,
muitos indivíduos com relações de proximidade emocional e afetiva procuram e
necessitam de psicoterapia. Assolados pelo desespero, desemprego, perda, mania,
psicose, raiva etc. não encontram alento numa terapia que tenha apenas para oferecer
o resgate da capacidade para amar.
Freud identificou o amor e o trabalho como pedras basilares da vida. Um dos seus
seguidores, Theodor Reik escreveu que sem amor e trabalho existe a neurose.
Portanto, o restabelecimento da capacidade para amar e trabalhar parece resolver o
quadro neurótico e talvez psicótico para alguns analistas. Com o aumento da taxa de
desemprego e a constatação de uma maior labilidade em muitos relacionamentos que
acabam em separações e divórcios, verificamos que muitos indivíduos superam estes
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desafios e manifestam uma grande resiliência perante a adversidade e as
imponderabilidades da vida.
Assim, amor e trabalho não são condições suficientes para nos protegerem do
sofrimento humano. Em muitos casos até cumprem o propósito de se constituírem
como escapes ao Si-Mesmo, à solidão e angústia existenciais e à própria mortalidade.
A Psicoterapia tem tudo a ver com Criatividade.
3. PRAZER CRIATIVO, PRAZER AFETIVO
A psicanálise foi considerada por Freud numa carta a C.G. Jung, “… em essência uma
cura pelo amor”. Jung encontra na psicoterapia um caminho para a individuação, i.e., o
processo labiríntico de nos tornarmos mais inteiros e integrados. A psicoterapia
encoraja a procura e a realização do sentido para a vida. Para uns, pode ser a
parentalidade, a carreira, o amor romântico ou o encontro com a espiritualidade. Não
obstante, a psicoterapia centra-se na criatividade. Na audácia de reivindicarmos a
nossa liberdade pessoal para expressar construtivamente no mundo, todo o nosso
potencial. A Arte-Psicoterapia facilita e promove o processo criativo enquanto
catalisador da reparação, da mudança e da transformação.
A criação de imagens reflete simbolicamente feridas narcísicas, sentimentos e aspetos
do Self rejeitados, comportamentos compulsivos e disfuncionais, mecanismos de
defesa obsoletos, angústias existenciais, traumas antigos, défices emocionais, enfim,
um mundo interno em sofrimento. A imagética, enquanto manifestação do inconsciente,
encerra em si um conteúdo complexo, subjetivo e intrincado. O ato de criar supõe uma
disponibilidade mental e física e simultaneamente uma mobilização para sair de uma
zona de conforto, instalada e resistente. Predispor-se a criar significa enfrentar o
desconhecido, a incerteza, o não-sei: “Não sei o que fazer”; “O que é que quer que eu
faça”; “Não sei desenhar”; “Não me ocorre nada”; “Vai ficar tudo mal”; “Gostava de
fazer isto quando era pequena, agora …”; “Não me apetece, mas como me está a
pedir…”; “Hoje não estou inspirado”. É curioso observar a linguagem da resistência e
do medo ou a linguagem corporal em alguns pacientes, cujos movimentos e gestos
denotam uma atitude submissa em agradar ao psicoterapeuta ou um desprezo pela
própria proposta em criar algo.
O processo de imersão em Arte-Psicoterapia pode ser vivenciado com ansiedade ou
aversão. Este mergulho no ato de criar uma imagem assemelha-se ao empreendimento
de encarar algo sobre o qual não se tem total poder. A sensação de estar perdido, de
estar à mercê do que possa surgir, de se expor, de se (re)encontrar com a sua
bagagem mais íntima, poder ser sentido como bastante ameaçador. Á medida que o
paciente vai explorando as suas forças, os seus limites, as suas fraquezas, vai
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mesmo. Trata-se de um caminho paulatino em que o Self se vai assegurando de que
uma dificuldade não será maior do que a sua capacidade criativa para a ultrapassar. E
se porventura esbarrar com um demónio, sentir-se-á tranquilo pois a figura de ligação,
na pessoa do terapeuta, objeto constante e disponível, virá ao seu encontro. Criar num
espaço securizante e de aceitação incondicional facilita o acesso ao espaço potencial
(D.W.Winnicott).
A imagética produzida evidencia uma relação com aspetos particulares de Si. A
representação da realidade interna do Self, i.e., de partes do Eu que foram clivadas,
ocultas, rejeitadas ou recalcadas, ou de objetos fóbicos, ou ainda de mecanismos de
defesa compensatórios, etc., é descrita primeiramente pelas suas características
estéticas, a sua forma, dimensão, colorido, textura, contexto ou enquadramento. Essa
informação fatual e objetiva vai evoluindo para uma descrição processual e mais tarde
para um registo associativo, da imagem/criação para com o Self. “O que desperta em
si esta imagem?”; “O que associa de si a partir da sua criação?”; “Que aspetos de si
estão contidos nessa criação?”.
O paciente reflete sobre o impacto estético da sua criação aprofundando o seu
conteúdo manifesto e latente. Estamos perante o processo de emersão, evocativo por
natureza, de afloramento simbólico da imagem. A emersão potencia a formação de
imagens simbólicas mentais através da associação livre de ideias e da
linguagem/comunicação metadramática onde o entrelaçamento do processo primário e
secundário do pensamento potencia o aparecimento do insight. Este trabalho
perlaborativo facilita a formação de novas cadeias de significações, propícias a um
movimento de reorganização psíquica no paciente.
Paul Ricoeur afirmava que para além da linguagem as imagens “dão que pensar”. Este
atributo e funcionalidade das imagens para produzirem um pensamento abre-nos a
porta para o simbólico e para todo um domínio fenomenológico da Imagem. Esta reflete
e encerra uma determinada perceção do mundo interno/externo. Há uma narrativa por
detrás de cada imagem/criação; uma leitura que o criador faz de si e dos outros e que
se consubstancia num determinado modo de relação, i.e., – inter-relação.
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Imagem criada por um paciente em Arte-Psicoterapia ilustrando
o sentimento de compreensão empática.

O processo criativo e todos os seus mecanismos de elaboração transmutativa
produzem eficácia terapêutica e mudança estrutural no paciente, num ambiente de
amor terapêutico, reparando feridas e restaurando o prazer em viver consigo e com os
outros.
O desenvolvimento de uma relação dialógica, na aceção de Buber, surge do encontro
autêntico entre o Eu e o Tu, onde cada um trata o outro como uma pessoa igualmente
capaz de autenticidade. “Entrar em contato com o outro, estar com o outro numa
posição de abertura e disposição para com este outro, ou seja, num conctato
verdadeiro, no qual o que está em destaque é a relação, o entre, o inter-humano. Não
está em evidência apenas um dos participantes ou cada qual em separado, mas o que
está acontecendo entre eles. É neste entre que acontece a cura ou a resolução do
problema que trouxe uma pessoa à psicoterapia.” (Luiza Martins de Sousa).
Também Carl Rogers, na sua abordagem terapêutica centrada na pessoa, enumera as
três atitudes terapêuticas necessárias para o bom desenvolvimento de uma
psicoterapia: a qualidade do terapeuta ser autêntico ou verdadeiro; a sua compreensão
empática da experiência verbalizada pelo cliente e a sua consideração positiva
incondicional do cliente.
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Por outro lado, quem está em psicoterapia também necessita de estrutura, limites,
firmeza, encorajamento, confrontação, honestidade, integridade e compromisso em
acompanhar o paciente no seu percurso “tenebroso”. Também estes aspetos são parte
integrante do amor em terapia, tal como um pai ou mãe afetuoso cuida do seu filho/a
que sofre. É precisamente o amor que o terapeuta sente pelo seu paciente/cliente
que vai suprir a carência original, deficitária ou inapropriada de amor. A ferida do amor
ou narcísica manifesta-se em inúmeros domínios da vida adulta: desde uma hipo/híper
auto-estima, uma raiva incontrolada, sentimentos de perda e de humilhação, até um
sentido empobrecido da identidade ou desvalorização pessoal passando por
dificuldades na intimidade com o Outro e numa incapacidade para amar os outros tais
como eles são ou amar a vida tal como ela é.
O amor terapêutico não pode ser romantizado ou sexualizado apesar de conter
nuances eróticas. Abordar abertamente tais sentimentos transferenciais é fundamental
para o paciente e para o processo terapêutico. Nas palavras de Scott Peck:
“Nada há de inadequado nos pacientes que acabam por amar um terapeuta que os
escuta verdadeiramente, durante horas e horas, sem fazer juízos, que os aceita como
provavelmente ninguém os aceitou antes, que se coíbe completamente de os usar e
que os tem ajudado a aliviar o sofrimento. Na verdade, a essência da transferência, em
muitos casos, é o que evita que o paciente desenvolva uma relação de amor com o
terapeuta, e a cura consiste em trabalhar através da transferência, de modo a que o
paciente possa ter uma relação de amor bem sucedida, muitas vezes pela primeira vez.
De igual modo, não há nada de impróprio nos sentimentos de amor que um terapeuta
desenvolve em relação ao paciente quando este se submete à disciplina da
psicoterapia, coopera no tratamento, se dispõe a aprender com o terapeuta e começa a
desenvolver-se com êxito através da relação. A psicoterapia intensiva é como a
repetição da função dos pais.”
Experienciar o amor num ambiente securizante, contentor e sagrado, permite ao
paciente uma abertura para aceitar o si-mesmo, o Outro, bem como a realidade trágica
da existência, da vida e da morte. Assim, o amor em psicoterapia é um apelo à
construção de um espaço íntimo de partilha e vínculo ao prazer criativo e ao prazer
afetivo abraçando o risco de abandonar mecanismos defensivos e sujeitar-se à
vulnerabilidade. A criatividade em Arte-Psicoterapia alavanca a autenticidade do Self
para uma vida que vale a pena ser vivida.
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«A HISTÓRIA DE MARIA»
e de como a Arte-Psicoterapia a ensinou a voar
Diana Trindade

Tenho abismos dentro de mim, doutora. Precipícios profundos dos quais tenho medo

de cair para o espaço sem fim. Como se toda eu fosse feita de corredores labirínticos,
de correntes de ar e de sustos. Como se eu tivesse perdido a morada de mim mesma
e o meu corpo fosse uma casa desconhecida. Como se me habitasse o medo em
todas as divisões de Ser e eu tivesse de andar constantemente nas pontas dos pés
para não o acordar. Como se eu tivesse medo até de respirar, doutora. Como se o
meu peito fosse um balão vazio. De ar, de sonhos e de esperança. De alegrias e
vontades. Um peito oco. Tenho abismos dentro de mim e escadas que só conhecem
caminhos de descer. E isto assim não é viver. É que isto assim, não é viver.
Há três anos, sentada à beira da cadeira da sala do Programa Social de Arte-Terapia
da SPAT pela primeira vez, o corpo ligeiramente inclinado para a frente, os olhos
húmidos e as mãos inquietas, a Maria iniciou comigo a viagem mais longa de todas:
até ao interior de si mesma. Com as mãos trémulas, envergonhada, tira da mala uma
folha de papel amarrotado, com uma lista dos motivos que a trazem ali.

Era para o caso de me esquecer… Posso?
Aceno com a cabeça e sorrio brevemente, incentivando-a. Lê em voz alta. Enumera os
sintomas como quem lê uma lista de supermercado que se traz na mala. Estão lá todas
as evidências de uma perturbação de ansiedade: taquicardia, tremores, palidez,
insónias, sensação de desmaio iminente, agorafobia, desrealização, uma vigilância
constante das sensações corporais, ansiedade antecipatória… O medo, no seu estado
mais bruto. O medo em todo o seu esplendor. Conta-me que desde criança que é
ansiosa, mas os sintomas agudizaram-se há um ano e o sofrimento psicológico é
tremendo.

Choro todos os dias. Sinto que carrego um peso constante por dentro. E depois não
me chega o ar da rua. É que não me chega o ar da Vida! Sinto-me sôfrega de ar o
tempo todo. Não tenho condições para estar. Perdi o sentido de mim. Tenho medo de
tudo. E por isso não vivo tudo o que há para viver.
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Peço-lhe que me fale mais do medo que sente. Fala dele como a facilidade e a
familiaridade com que se fala de um parente próximo. A quem se conhece de cor a
fisionomia, as particularidades, o temperamento. Emociona-se.

É que este medo ao mesmo tempo também sou eu, entende? Onde quer que ele
esteja, eu sou. Para onde quer que ele me leve, eu vou. É o meu par, a minha
sombra, o meu segredo… Isto agora fez-me lembrar a canção da Amália. Ela diz
“Quem dorme à noite comigo? É meu segredo, é meu segredo! O medo mora
comigo…”. Qualquer coisa assim, não é? É um companheiro fiel e constante. Faz parte
de mim. Já quase não me conheço sem ele. Mas agora está pior, muito pior. E isto
assim não é viver. É que isto assim não é viver, doutora…
Observo a Maria e por instantes ocorre-me pensar que só as pessoas mais corajosas
procuram um psicoterapeuta. Só as pessoas verdadeiramente corajosas ousam pedir
ajuda. Só iniciam e mantêm um processo de Arte-Psicoterapia as pessoas com
vontade de mergulhar profundamente dentro de si, de se conhecerem intimamente –
até onde os espelhos não chegam, de se interrogarem, de derrubarem certezas e
perspectivas interiores que já não lhes servem. Só inicia e mantem um processo de
Arte-Psicoterapia quem não receia passar tempo na sua companhia, quem está
disposto a tolerar o desconforto, a enfrentar o desconhecido. Quem é curioso o
suficiente para iniciar uma caminhada que conduz até muito fundo e muito longe do
ponto de partida inicial. Há três anos, a Maria iniciou esta caminhada. E, sem que o
pudesse adivinhar, foi também nessa altura que decidiu aprender a voar.
Ser Arte-Psicoterapeuta é ser um convidado semanal dentro da casa interna e imensa
que é a pessoa que temos à nossa frente. É sermos autorizados a passar semanas –
anos! – de lanterna na mão a percorrer divisões interiores, a espreitar cuidadosamente
debaixo de vãos de escada, em caves fechadas, em quartos infinitos. É entrar
devagarinho em sótãos, é abrir gavetas e alçapões e percorrer vagarosamente os
corredores sem fim que compõem o ser humano que está diante de nós. Todas as
“casas” onde somos convidados a entrar são diferentes, porque todas as pessoas são
diferentes. E muitas vezes, dentro da mesma pessoa-casa, há quartos que
inesperadamente mudam de lugar, portas que se abrem, portas que se fecham,
divisões novas que aparecem de repente, reentrâncias que ainda não tinham sido
observadas com atenção anteriormente, divisões onde só somos convidados a entrar
passado muito tempo. Ser Arte-Psicoterapeuta é ter um acesso privilegiado à casa
interna e de arquitetura complexa que é o outro. É ser simultaneamente um observador
tranquilo e um explorador ativo. Mas o Arte-Psicoterapeuta é um explorador munido de
ferramentas muito particulares. Apetrechado com tintas e pincéis, canetas e sprays,
lápis e aguarelas, barro e plasticina, revistas e papéis, tesouras e godés, fantoches e
marionetas, dança e movimento, música e silêncio. O Arte-Psicoterapeuta é um
explorador criativo e cuidadoso de tudo o que temos cá dentro.
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Por acaso desde pequena que tenho muita facilidade em expressar-me através do
desenho, da pintura, da escrita... Não que eu saiba desenhar ou pintar bem, mas é
como se as mãos falassem por mim. Como se o que elas transmitissem fosse mais
profundo e essencial do que as palavras que me saem pela boca. Como se fosse uma
linguagem interna, escondida, vital, universal. Como se fosse um dialecto da alma,
capaz de dar voz e significado ao inominável, ao sem sentido, à confusão. Qualquer
coisa assim.
A Maria pousa uma folha branca A3 no seu colo e, a meu convite, levanta-se
timidamente para escolher cuidadosamente o material de desenho disposto em cima da
mesa da sala. Passa os dedos pelos pastéis de óleo, depois pelos lápis de cor,
espreita as canetas de feltro e por fim escolhe os lápis de cera. Sorri.

Há muitos anos que não pinto com lápis de cera. Desde que era criança!
Senta-se na cadeira, coloca a folha de papel em cima de uma base de apoio, olha
para os lápis de cera e escolhe o cor-de-rosa. Olha para a folha e suspira. Depois
encosta o lápis de cera à folha e faz uns traços ao de leve. Observo-a. À medida que
começa a desenhar, progressivamente, a sua expressão facial, antes contraída,
começa lentamente a suavizar. Permanecemos ambas em silêncio. Por momentos só
existem os seus dedos a segurar num lápis de cera cor de rosa, a deslizar na folha. O
som do traço no branco da folha. A cor. As formas a surgirem. Quando acaba de
desenhar tem um sorriso leve no rosto. Fica a olhar para a folha durante algum tempo.
Inclina a cabeça primeiro para direita, depois para a esquerda. Só depois olha para
mim, com um olhar ligeiramente espantado como se se tivesse esquecido da minha
presença. O seu corpo já não está tenso como anteriormente. E as suas mãos estão
sujas de roxo e cor-de-rosa. Convido-a a explorar a criação que tem no seu colo.
Reflete um pouco antes de falar.

Quando peguei neste lápis de cera não fazia ideia o que ia desenhar, o que ia sair
daqui. Fui simplesmente rabiscando. Mas a dada altura comecei a perceber que esta
imagem sou eu. Há muitos anos, antes do medo chegar. Sim, esta sou eu na altura em
que acreditava que todas as coisas eram possíveis, porque o medo não me roubava os
sonhos. Nesta altura ainda não haviam abismos dentro de mim e não me custava
respirar. Viver era apenas deixar-me estar. Às vezes penso que gostava de reencontrar
esta força, esta calma, este modo de ser e de estar. Mas receio que sozinha não a
consiga encontrar. Ajuda-me?
Quando iniciamos um processo de Arte-Psicoterapia com um paciente, quando se
começa um caminho a dois desta natureza, nunca sabemos onde é que a estrada nos
vai levar. Podemos estar munidos de tintas e pincéis de todas as cores, mas ainda não
sabemos nada sobre as cores internas daquela pessoa, sobre as suas matizes, as
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suas sombras. No momento da partida, é impossível adivinhar que formas vamos
encontrar, que musicalidade interna irá despontar, que emoções se vão aflorar, que
sentimentos se vão resgatar, que vivências se vão explorar. O momento da partida é
sempre novo, por mais pacientes que já tenhamos tido. Não há dois pacientes iguais.
Tal como não há duas criações artísticas iguais.
Este foi o momento da minha partida com a Maria. Caminhámos juntas durante três
anos. Durante esse tempo, uma vez por semana, durante cinquenta minutos, a Maria
criava e explorava, cada vez mais profundamente, o seu mundo interior. Levou cor a
sentimentos, atribuiu movimento a aflições, desenhou angústias, deu voz a
preocupações, transformou terrores em canções, dramatizou conflitos e emoções,
recortou estados de espírito, colou tristezas e alegrias, fez borrões de tinta a partir das
mais variadas dúvidas, encenou desilusões, pintou medos profundos, dançou zangas
antigas, gritou incertezas, aguarelou fantasias, rabiscou sonhos e vontades, tocou
resistências, modelou desejos inconfessáveis, esculpiu relações, coseu intranquilidades,
desfez crenças com as duas mãos, construiu calma, soprou balões de sustos, respirou
esperanças, brincou com memórias, pincelou lágrimas, vocalizou desesperos, dançou a
Vida.
Muitas vezes, a Maria chegava ao consultório e mesmo antes de se sentar dizia-me

Hoje preciso de começar por criar. Para eu própria tentar perceber melhor o que estou
a sentir.
Os materiais artísticos tornaram-se um veículo facilitador da compreensão do seu
mundo interno. Permitiram insights, deram espelho de realidades escondidas,
obrigaram a lidar com a frustração, a exorcizar a raiva, a transmutar a tristeza, a
preencher o vazio, a redescobrir a beleza.
Durante os três anos seguintes, muitas foram as sessões em que o choro a visitou. Em
que o passado a assustou e o futuro a aterrorizou. Em que sentiu que a única coisa
mais intolerável do que viver assustada permanentemente era o medo de não viver de
todo. Durante os três anos seguintes, a Maria redescobriu-se, redefiniu-se, reinventouse, recriou-se, reconheceu-se. Pouco a pouco, sessão a sessão, passo a passo.
Testou o medo, testou limites, testou-se a si própria. Conheceu a real matéria de que
eram feitas as suas fronteiras, as suas incertezas, os seus temores. Explorou e dançou
em todos os seus espaços interiores. Reabitou por completo o seu corpo. Devolveu-lhe
a expressão, a energia, a vitalidade. Simbolicamente, chegou menina e saiu mulher.
Mais segura, confiante, como quem vive à vontade no corpo com que lhe coube
nascer. Redescobriu o amor, o sexo, o prazer.
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Engana-se quem pensa que três anos é tempo que passa a voar. Não passou. Mas
três anos foi o tempo que a Maria precisou até aprender a voar sozinha. Da última vez
que nos vimos tinha acabado de fazer quarenta anos. Dei-lhe os parabéns.
Emocionou-se.

A brincar, a brincar, com isto dos desenhos, redesenhei-me foi a mim, doutora. A partir
de dentro. Numa metamorfose lenta. Como se fosse o resultado de um processo
alquímico qualquer de mim mesma. Eu é que sou a minha criação! Foi assim como se
tivesse crescido ao mesmo tempo para dentro e para cima. Como se agora visse as
coisas mais claramente. Como se me conhecesse mais profundamente. Como se agora
eu soubesse quem sou. É que agora eu sei quem sou! Foi preciso mandar muita tinta
cá para dentro, borrar tudo, rasgar tudo, perder o medo de destruir, para só depois
descobrir que é sempre possível recriar. Que foi possível Me recriar.
Ao longo dos três anos de Arte-Psicoterapia, os sintomas de ansiedade da Maria foram
desaparecendo gradualmente. O medo perdeu o lugar de existir em si. Perdeu a
função, o propósito, o sentido. Fez-se ouvir e foi ouvido. Foi acolhido, percebido,
integrado. Era um medo antigo, vinha de trás, vinha de longe. Pedia reconhecimento,
ocupava espaço. Foi preciso puxá-lo, olhá-lo, desconstrui-lo, enfrentá-lo, confrontá-lo,
chamá-lo à razão também. Sem ele, a vida tornou-se mais apelativa e o mundo um
lugar a explorar. A Maria foi convidada para ir trabalhar noutro país da Europa e, pela
primeira vez na vida, decidiu aceitar um desafio desse tamanho e com essa distância.
Na última sessão, criou umas asas de cartolina, símbolo da sensação de leveza, bemestar e liberdade que sentia, em contraste com os sentimentos que a tinham trazido ali
pela primeira vez. Passou muito tempo a decorar as suas asas, depois arranjou uma
forma de colocá-las nas suas costas. Pôs-se de pé e olhou para mim.

Agora já sei voar sozinha. Obrigada pelo ninho.
Abraçámo-nos e eu fechei a porta daquela casa-mulher a quem visitei semanalmente.
Profundamente grata pela confiança, pela partilha, pelas vivências e aprendizagens tão
enriquecedoras que também ela me tinha proporcionado.
Nesse dia a Maria não saiu pela porta como habitualmente. Abriu a janela, acenou-me
e voou para o céu de Lisboa. Ou não terá sido exatamente assim, mas é como eu me
recordo da nossa última sessão.
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«PERSPETIVAS EM PROGRESSO NA
FENOMENOLOGIA PSICOPATOLÓGICA»
sua manifestação na arte catalisadora
Ruy de Carvalho

1. ANTECEDENTES DA PSICOPATOLOGIA DIAGENÉSICA :

«SÓ SEI QUE NADA SEI»

A primeira coisa que me ocorreu quando me propus a redigir o presente texto foi a
célebre parangona: “Quanto mais sei, só sei que nada sei”. No entanto confrontandome com algum conformismo que tal sentença acarreta, contestei-me a mim próprio e
lembrei-me que tal perspetiva não pode efetivamente ser uma desculpa para a
passividade e a inércia mental. Sempre que a ouvi de outrem, era de facto usada
para justificar posições de retirada e não comprometimento no esforço implícito à
complexidade das ideias e da demanda a que a dúvida criativa, de forma por vezes
muito trabalhosa, obriga. Eu próprio a usei já nesse sentido. Então incentivei-me a
validar o conhecimento que há já em mim e apesar das minhas resistências, a refletir
conjugando informações de pesquisa com as constatações da minha própria prática
clinica.

Uma preocupação minha, de longa data, tendo em conta a prática de ArtePsicoterapia, foi a identificação de padrões imagéticos ou de outros objetos criativos,
que fornecem informações morfológicas acerca dos traços psicopatológicos da
personalidade dos pacientes. É uma qualidade particular da Arte-Psicoterapia o facto
de as criações irem fornecendo um registo tangível do processo em evolução nos
pacientes. Assim sendo, em que medida a criação seriada pode fornecer informações
credíveis sobre as modificações na personalidade e na psicopatologia dos pacientes,
representa outra área de reflexão e interesse clínico para mim.
Tendo estabelecido contactos e havendo-me associado há diversos anos à Sociedade
Internacional de Psicopatologia da Expressão e Arte Terapia, da qual sou VicePresidente, foi para mim essencial a amizade e o contacto próximo com o Dr. Guy
Roux, com o qual pude refletir algumas das minhas questões e que, partilhando comigo
a sua experiência, me inspirou nesta área. Tendo partilhado comigo diversos dos seus
vastos escritos sobre pacientes artistas, tais trabalhos foram para mim preciosos na
medida em que Guy Roux naqueles cruzava os dados da psicopatologia dos pacientes,
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tendo em conta as perturbações do carácter e personalidade, com a expressão
psicopatológica que fornecia cunho às suas criações. As suas formulações vêm na
linha da psiquiatria clássica, com Karl Jaspers a referenciar a validade de uma
psicologia da expressão como válida e imprescindível à compreensão da expressão.
Escreveu este em 1944 “Consiste o primeiro passo em claramente trazer à observação

dentre a confusão dos fenómenos uma forma, ou uma configuração, procurando
contextualiza-las em condições favoráveis, quer se chamem fenómenos primários,
configurações básicas, formas simples: ao que se há-de seguir a análise, mediante a
qual se verá o que são essas formas, como se transformam, se desdobram, como
sobre elas a totalidade das coisas se edifica. A esta altura, bifurca-se o caminho que
leva á investigação”…
Mais à frente acrescenta:
“O que assim se vê é o conjunto dos elementos pelos quais, fundamentalmente, se

caracteriza aquilo que aparece, espacialmente, no mundo. À clara visão vem, então
juntar-se, de modo imediato, uma “disposição”, ou seja, isso que é sentido, significação
das formas, a alma delas.”
Noutro ponto acrescenta:

“Daí valer a pena, para fins de clareza metodológica, representar o que é a maneira
por que vemos as formas, ou as configuramos”… E escreve ainda: “Se refletirmos na
maneira por que vemos, logo duvidamos da sua importância para a apreensão da
realidade empírica, porque há em nós um simbolismo absolutamente universal”…
É precisamente este o caminho que é tomado na psicopatologia da expressão, o qual
foi percorrido por Guy Roux. Das conversas tidas com ele lembro-me de algumas das
suas constatações sábias como a de que o artista paciente esquizofrénico tem uma
compulsão para criar, na tentativa de preencher a forclusão do significante na matriz da
estrutura psíquica. Tal exemplificava com a história do paciente cujo soalho de casa
estava todo gravado com representações topográficas de cidades fantásticas. No
entanto, as criações destes pacientes são algo confinadas do ponto de vista temático.
Outro dos seus trabalhos versa sobre um paciente anti-social e com traços perversos,
cujas criações denotam a deformação, a agressão, o horror e a transgressão, que ele
conseguia licitar nas suas pinturas e escritos.
Algumas das suas obras datadas da década de 1980 representam marcos inestimáveis
da psicopatologia da expressão, que refiro:
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- “Dessin fini, esquisses, inachèvement”; «Psychologie Médicale», 1983;
- “Signature à l’ image d’un cri”; «Psychologie Médicale», 1982;
- “Alain de cartographe”; «Psychologie Médicale», 1983;
- “Images de chaos spontanées”; «Psychologie Médicale», 1984;
- “L’oeuvre- dard de Cervilon”; «Psychologie Médicale», 1984;
- “Prinzhorn e le mythe d’ Amphion”; «Psychologie Médicale», 1986;
- “Autoportraits et psychose” ««Psychologie Médicale», 1987.
Na sua obra magistral “Opicinus de Canistris” (1296-1352?) – Prêtre, Pape et Christ
Ressuscité”, editado pela editora Le Léopard d’or, em 2005, Guy Roux debruça-se
intensamente sobre um padre do final da idade média cuja obra com laivos de delírio
místico e paranoide contribui, segundo Guy Roux, em conjunto com outros da mesma
época, para a base imagética do inconsciente coletivo arquetípico e da nossa cultura
ocidental.
Em Opicinus de Canistris, Guy Roux cita António Cândido de Mello e Souza, da sua
obra o “Alienista”, para ressalvar uma ideia que me parece fundamental: “Os médicos

apropriaram-se a título póstumo de Machado de Assis, cliente sem defesa,
multiplicando os diagnósticos e procurando retirar da sua obra e dos poucos elementos
conhecidos da sua vida, interpretações cujo valor científico deve ser frágil”… Assim
pretende Guy Roux ressalvar o cuidado com “ …a preocupação excessiva de procurar
na vida do autor, um apoio para o que aparece na obra, ou vice-versa, de utilizar a
obra para explicar a sua vida e a sua personalidade”.
Os estudos da Arte-Psicopatológica ou de Psicopatologia da Expressão, em geral, são
cuidadosos relativamente à interpretação à priori do que é manifesto na obra de
pacientes mentais. Há em geral um cruzamento cuidadoso com uma informação clinica.
Segundo López Ibor na Arte Psicopatológica estudam-se as caraterísticas da
criatividade específicas à patologia do artista doente mental. Já a Psicopatologia da
Expressão versa mais sobre as aplicações da Arte enquanto modo de comunicação ou
psicoterapia para doentes mentais. Tal é distante de uma prática que se generalizou
em paralelo de pegar nas obras de artistas plásticos, escritores, poetas e outros e fazer
interpretações de carácter livre e projetivo, à luz da teoria psicológica favorita.
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Os estudos de Psicopatologia da Expressão, se bem que fornecendo indicações
preciosas sobre as características configurativas das entidades psicopatológicas na
expressão artística, ainda assim não se instituíram como ciência explicativa e
compreensiva, tornando vigente um modelo de entendimento da disfuncionalidade
psicopatológica, com aplicação clínica. Tal é precisamente o desafio que se coloca
atualmente à Arte-Psicoterapia, onde o seu modus operandi implica a criação seriada
de um tipo de arte particular, a catalisadora, executada espontaneamente e sem
ensinamentos ou pressupostos artístico-estéticos a condicionar o individuo, num
contexto relacional psicoterapêutico particular. Nesse ambiente torna-se possível que
se desenvolvam as bases de um aspeto particular da psicopatologia na expressão, que
preferi designar como psicopatologia diagenésica, ou seja a manifestação das
caraterísticas disfuncionais especificas da mente do indivíduo configuradas através da
criação artística.
2. ESTUDOS PSIQUIÁTRICOS SOBRE A ARTE DE PACIENTES MENTAIS :
DA ARTE PSICOPATOLÓGICA À PSICOPATOLOGIA DA EXPRESSÃO
Para se pretender desenvolver uma perspetiva de psicopatologia diagenésica é
necessária a validação de um património histórico de investigação e referenciação com
mais de 100 anos, remontando aos finais do século XIX, onde se fundeiam as bases
de arte psicopatológica.
A partir dos finais do século XIX surge um interesse crescente pela arte dos alienados,
ou seja de doentes mentais institucionalizados, por médicos que cuidavam deles:
André Tardieu (França) no seu livro Étude médico-légale sur la folie, (Estudo médico
legal sobre a loucura) de 1872, publica a ilustração de um desenho de um doente
mental, dando relevância ao mito do artista louco e maldito tal como preconizado por
Césare Lombroso, de acordo com uma ótica caraterística ao romantismo.
Jean Martin Charcot estende o seu interesse sobre a histeria a criações de artes
visuais efetuadas por pacientes histéricas. Em 1875 funda o serviço de fotografia do
Hospital de la Salpétrière.
Max Simon publica em França o artigo “L’imagination dans la folie” (A imaginação na
loucura), em 1876, nos Annales Médico-Psychologiques, fazendo um primeiro esboço
de psicopatologia da expressão ao tentar estabelecer a relação entre doença mental e
estilo de produção plástica.
No final do Século XIX organizam-se as primeiras exposições de pacientes, bem como
coleções de arte de alienados, destacando-se nesse movimento Benjamim Rush,
Cesare Lombroso e Auguste Marie.
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Logo no limiar deste Século, em 1900, é publicada uma obra em Portugal que
rivalizou com as melhores da época e até algumas posteriores. Refiro-me ao livro com
o título Pintores e Poetas de Rilhafoles da autoria de Júlio Dantas e Gustavo Sequeira.
Esta obra, de uma forma magistral, a partir da coleção de arte de pacientes mentais do
Dr. Miguel Bombarda, faz uma análise bastante acurada das caraterísticas das
entidades psicopatológicas configuradas nas obras de arte.
Entrando no Século XX vamos assistindo a um progressivo interesse da psiquiatria
pelas expressões dos doentes mentais, manifesto pelo número cada vez maior de
psiquiatras envolvidos na pesquisa desta área, de publicações sobre o assunto, de
encontros científicos nacionais e internacionais, de exposições em hospitais e da
abertura de museus com coleções de pacientes.
Servindo-me da cronologia estabelecida por Jean Luc Sudres (2009), a que
acrescento referencias de outras fontes, refiro como marcos da psicopatologia
expressiva dos primórdios do Século XX:
1905 – Joseph Rogues de Fursac publica Les écrits et les dessins dans les maladies

mentales.

1907 – Marcel Réja, pseudónimo do Dr. Paul Meunier, do asilo de Villejuif, em França,
edita L’art chez les fous : le dessin, la prose, la poesie. Propõe a ligação entre a
passagem da imagem à escrita nos povos primitivos e os desenhos dos loucos. Tal
abre as portas às obras de outros investigadores, como o Dr. Benjamim Pailhas L’art
primitiv chez les aliénés, o sociólogo Lucien Levy-Bruhl Les fonctions mentales dans
les sociétés inferieures ou ainda o etnólogo Arnold Vangennep Dessins d’enfants et

dessins pré-historiques.

1911 – Carlo Caro e Umberto Bachini promovem uma exposição de arte dos alienados
na Feira Internacional de Milão. Os Dadaistas repetem a experiência alguns anos
depois em Colónia.
1921 – Walter Morgenthaler, médico suíço de Berna, escreve Ein Geisteskranker als
Künstter (Um Doente Mental como Artista) uma monografia sobre a obra do doente
Adolf Wolfli, com esquizofrenia paranoide. Parece ter sido a primeira monografia
consagrada a um doente mental, o que se torna mais tarde frequente na Arte
Psicopatológica.
1922 – Hans Prinzhorn publica As expressões da loucura, reunindo numa coleção mais
de 5000 obras de cerca de 450 pacientes internados, a maioria esquizofrénicos, em
hospitais psiquiátricos de vários países europeus. Tal obra teve uma tremenda
influência na corrente dos anartistas, mas também em Paul Klee, Max Ernest e Paul
Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA | n.º 6 | outubro 2016

- 98 -

Éluard. Prinzhorn também foi um dos grandes impulsionadores das perspetivas da Arte
Psicopatológica.
1936 – A Exposição Internacional do Surrealismo de Londres conta com a presença
de obras de doentes mentais.
1939 – Gaston Ferdière apresenta à Societé Médico-Psychologique (França) o projeto
para um “museu – laboratório de obras de alienados”, com fins de investigação.
Pós Guerra – Jean Dubuffet dá inicio à Coleção de Arte Bruta, a partir das criações de
indivíduos adultos com psicose. Progressivamente é enriquecida com obras de
médicos, reformados, sem abrigo, prisioneiros e marginais. Dará origem, mais tarde, à
Companhia da Arte Bruta (1949).
Entre 1947 e 1951, Gaston Ferdière, Françoise Minkowska e Jean Dequeker
desenvolvem a psicopatologia estrutural visando a apreensão da forma no seu
movimento e dinâmica. Deste modo reforçam o interesse pela Arte Psicopatológica.
1950 – Ocorre a Primeira Exposição Internacional de Arte Psicopatológica, no Hospital
Sainte-Anne, em Paris, pela ocasião do Primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria. As
obras presentes na exposição vêm de 17 países, entre eles, Canadá, Brasil, Índia,
Finlândia e outros.
1954 – Criação do Departamento de Arte Psicopatológica na Clínica de Doentes
Mentais, do Hôpital Sainte-Anne, Paris.
1952 – É publicado por Robert Volmat o livro Téchniques et modalités de la

thérapeutique par l’Art à l’Hôpital Psychiatrique.

1956 – Robert Volmat, baseando-se nos trabalhos artísticos presentes na exposição
referida atrás, e a experiência com artes no Hôpital Sainte-Anne, escreve o livro Art
Psychopathologique, onde analisa o mundo das formas, dos símbolos, dos temas
plásticos, do pensamento arcaico e da posição da Arte Moderna, bem como os
mecanismos postos em ação na “terapêutica coletiva pela arte”. Esta obra serve de
referência para os ateliers de expressão plástica do Departamento de Arte
Psicopatológica do Hôpital Sainte-Anne.
1959 – É criada a Sociedade Internacional de Psicopatologia da Expressão (SIPE),
cujo campo de estudo se estende às expressões plásticas, musicais, gestuais, cénicas,
dramáticas e outras num espírito pluri e inter-disciplinar. Robert Volmat é o primeiro
presidente desta sociedade, secundado por Guy Roux e atualmente por Laurent Shmitt.
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Desde a segunda metade do Século XX multiplicaram-se as publicações tanto na
psiquiatria, versando a arte psicopatologia de doentes mentais, como a meta-análise da
obra de artistas, escritores e outros. Em simultâneo e num cruzamento de ideias interenriquecedor assiste-se ao aparecimento de uma multiplicidade de obras da esfera da
Arte-Terapia, versando a intervenção com pacientes afetos de perturbações
específicas. A Psicanálise bem como a Análise Psicológica, também contribuem para a
compreensão da arte através dos trabalhos de vários autores de que referencio D.
Winnicott, Marion Milner, Didier Anzieu, Hanna Segal, Carl Jung e Nise da Silveira,
entre outros.
3. ARTE E PSIQUIATRIA : COMENTÁRIOS
Sem me pretender estender a citar a diversificada bibliografia que se produziu, desde a
segunda metade do Século XX até ao momento, relativa à Arte e Psiquiatria apenas
farei alguns comentários. O interesse da psiquiatria em relação às artes, neste período
foi bastante diversificado. Generalizou-se a ocorrência da aplicação das artes em
contexto psiquiátrico hospitalar com finalidades ocupacionais, havendo a inclusão de
técnicas artísticas na Terapia Ocupacional, assim como a formação artística de
pacientes, através da intervenção de artistas junto de pacientes psiquiátricos
hospitalizados, para além da ação da Arte-Terapia em si. Em Portugal há a referir as
iniciativas ocorridas no Hospital Miguel Bombarda, na década de 1990, onde as artes
em Terapia Ocupacional e a Arte-Terapia em si coexistiram, esta última tendo estado
presente num grande número de enfermarias do Hospital sob a minha orientação.
Também é necessário ressalvar os grupos de Jogos Criativos (que o Prof. Dr.
Barahona Fernandes designava como jogos de personagens) desenvolvidos pelo Dr.
Luiz Gamito desde a década de 1970 e mais tarde os múltiplos eventos de artes
promovidas pelo mesmo, bem como as oficinas de artes realizadas no Hospital Júlio de
Matos, em particular aquelas impulsionadas pelo Dr. João Cabral Fernandes. O Dr.
Luciano Marmelada também implementou ateliers artísticos numa IPSS. Muitas outras
foram as iniciativas, muitas das quais não referencio por falta de dados. No entanto o
interesse tem sido crescente a ponto de em 2015 no Pavilhão do Conhecimento de
Lisboa se ter organizado um evento designado “Criativamente” onde foi ressalvado o
papel da arte bruta, termo cunhado por Jean Dubuffet, que deu vitalidade ao
movimento dos anartistas, para designar a arte não académica, de rua, dos excluídos
socialmente, como os sem abrigo, os doentes mentais, os reclusos, assim como das
crianças. Prefiro esse termo a outros como Row ou Outsider Art.
O incremento de tais atividades aumentou o número de exposições anónimas de
coleções, bem como a criação de museus de arte concebida por doentes mentais. Na
década de 1990 tive a possibilidade de visitar no Museu de Etnografia de Hamburgo a
coleção de Heidelberg, organizada na sua origem por Prinzhorn, a qual me fascinou.
Também na mesma década tive a oportunidade de ver na Fundação Calouste
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Gulbenkian parte de acervo do Museu do Inconsciente, fruto da iniciativa de Nise da
Silveira, no Rio de Janeiro. No ano de 2013 aquando de uma visita ao Guggenheim de
Bilbao tive a oportunidade de me passear pela exposição “L’Art en Guerre – Francia,
1938-1947: de Picasso a Dubuffet”, onde na sala dedicada aos anartistas havia obras
de doentes mentais.
Em Portugal, mais recentemente esteve exposta a “Coleção Treger/Saint Silvestre”,
que foi anunciada como única na Península Ibérica, apesar da sua origem ser França,
e que esteve durante bastante tempo na Oliva Creative Factory, em S. João da
Madeira.
É preciso ainda referir que em 2004 foi aberto no Pavilhão da Segurança do
atualmente encerrado Hospital Miguel Bombarda um Museu dedicado à Arte de
Doentes, divulgado como único Museu de Arte Outsider da Península Ibérica. A tal
Museu encontra-se ligada a Associação Portuguesa de Arte Outsider, que tem tido
como um dos principais impulsionadores o psiquiatra Dr Vitor Albuquerque Freire.
Apesar de tais exposições e coleções de museus me deixarem deslumbrado pelo
fantástico que a criatividade de pessoas tão perturbadas e atormentadas permite,
pensando que também serão do interesse das pessoas em geral, onde o mito do
artista louco e maldito fascina e assusta, não consigo deixar de sentir alguma amargura
séptica. Em muitas destas coleções as obras aparecem anónimas, e quando aparece a
referência do artista, mesmo que tenha autorizado, fico com a dúvida se terá sido
devidamente honorado pelo seu trabalho. Se tal não tiver acontecido, cobrando o
museu uma tarifa pelo visionamento da exposição, trata-se efetivamente de exploração,
da forma mais feia a que o capitalismo recorre. Por outro lado com a conotação que
tais museus ganham para o público em geral, fico na dúvida de que não se está a
proporcionar uma experiência tipo Jardim Zoológico, onde não sendo vistos os loucos,
são vistas as suas obras. Ainda para mais quando muitas destas foram realizadas num
contexto de intimidade e privacidade terapêutica, que com a obra exposta se torna
devassada. Em Arte-Terapia/Psicoterapia esta é uma questão ética absolutamente
inquestionável. As criações dos pacientes são propriedade destes e reservadas de toda
a exposição, a não ser que seja o próprio a ter essa intenção. É precisamente esta a
filosofia dos Ateliers de Mediação Criativa, que se realizam em França, tendo como
referência os do “Espace intersectoriel de création artistique” do Centre Hospitalier de
Montfavet, perto de Avignon, cujo responsável é o psiquiatra e psicanalista Dr. René
Pandelon. Aqui os pacientes que, por exemplo, frequentam o “ Atelier Marie Laurencin”,
dedicado às artes visuais, têm a possibilidade de exporem as suas obras
periodicamente em galerias na cidade. Desta forma, para além de poderem ser
remunerados pelo seu trabalho, também se acredita que se lhes está a proporcionar
um “lugar social”, na medida em que se podem sentir validados como artistas.
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Voltando à questão das coleções de arte de pacientes afetos de doença mental, de um
ponto de vista científico e de investigação, podem ser muito úteis, apesar de que pouco
tem sido realizado nesta perspetiva.
Muitas das publicações que têm sido efetuadas em torno da arte de pacientes mentais,
para mim, padecem de reticência idêntica a certas coleções, pouco ou nada
contribuindo para a compreensão psicopatológica e para o benefício dos pacientes, o
que seria obtido por um ensaio de investigação séria. Por vezes apenas servem a
necessidade de notoriedade do psiquiatra, que tem uma vida existencial e profissional
entediante e pouco gratificante ou pouco realizada, dada a frustração a que uma
prática profissional com pacientes severamente comprometidos, apresentando poucas
ou nenhumas evoluções constatáveis, nem reconhecimento pelo que por eles é feito,
como tão frequentemente acontece quando se trabalha com indivíduos com psicose.
Em 2009 aquando do Congresso do Jubileu da S.I.P.E. em Lisboa, organizado pela
SPAT, confrontei-me com uma situação caricata e até triste. Estavam presentes no
Congresso um psiquiatra russo e uma arte terapeuta francesa, ambos apresentando
comunicações, sem saber um do outro, sobre um paciente russo com esquizofrenia.
Este realizou, ao longo da sua vida passada num hospital psiquiátrico russo, uma obra
artística fantástica, onde a compulsão criativa e a repetição temática estavam
presentes. Na maioria das suas criações aparecia representado empunhando uma
metralhadora Kalashnikov. A Arte-Terapeuta francesa teria ido à Rússia estudar a obra
do paciente, a partir do que realizou uma tese académica e publicou um livro. Por sua
vez o psiquiatra russo, que trabalhou no serviço onde o paciente se encontrava, apoiou
e incentivou a necessidade criativa daquele, tendo feito várias publicações sobre o
artista. Qual não foi a surpresa quando ambos perceberam que estavam a apresentar
trabalhos sobre o paciente! Então a Arte-Terapeuta francesa pediu-me para falar
comigo em particular, tendo partilhado os seus receios de poder ser atacada
publicamente pelo psiquiatra russo por ter-se apossado da obra do artista. Solicitou-me
muito emocionada que eu falasse com o psiquiatra e a defendesse em público caso
necessário. O psiquiatra russo apesar de se mostrar “russo de mau pelo”, contrariado,
não teve qualquer intervenção hostil. Para quem tem uma formação dinâmica
entenderá claramente o jogo fantasmático aqui posto em ação, onde as fantasias de
apropriação transgressora dos poderes criativos ou de conceção do outro estão
claramente implicados nos receios de retaliação paranoides inerentes à culpabilidade.
Outro tipo de publicações que se têm generalizado na psiquiatria tem a ver com a
utilização de obras de artistas para ilustrarem as entidades nosológicas da
psicopatologia. Por exemplo, a obra de Eduard Munch, pintor norueguês, “O grito”, tem
servido para referenciar tanto a angústia, como a dor da tristeza. Aqui a Arte oferece
um inesgotável património de ilustrações, que a tudo basta, ao sabor da projeção de
significados pelo psiquiatra.
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Há alguns anos ouvindo uma comunicação do Dr. João Azevedo e Silva, este, com o
seu brilhantismo habitual, refletia livremente sobre por que tantos psiquiatras se
interessariam pelas Artes, referenciando até a quantidade de médicos artistas ou
escritores. Apontava ele, aí, uma necessidade inerente à frustração de uma profissão
que confina a privar com o sofrimento do outro, cujo discurso é frequentemente pouco
estimulante e propício à relação criativa. Tais ideias tiveram eco em mim, até pela
motivação que me levou a integrar criação artística no meu atendimento de pacientes.
Numa linha próxima das publicações referidas atrás situam-se as monografias sobre
artistas baseadas na sua obra. Parecem-me francamente inúteis, reducionistas e
tendenciosas, pouco contribuindo para o entendimento nem da pessoa artista, que fica
imbuída das projeções do escritor, nem sendo grande acrescento para o atendimento
da Arte Psicopatológica. Apenas contribuem para deturpar a pessoa artista, que assim
ficará esquartejada perante um público admirador e ávido de se apossar dela, e
também para satisfazer o narcisismo intelectual de quem escreve.
Há no entanto que ressalvar a quantidade de bons trabalhos que têm sido realizados
no sentido de entender a manifestação das síndromes psicopatológicas e seus
mecanismos através da criação artística, bem como para tornar compreensivas as
alterações da criatividade aplicada à criação artística, de acordo com a perturbação
mental identificada no indivíduo.
A psicanálise contribuiu com alguns trabalhos reflexivos sobre a experiência criativa
e que forneceram aportes importantes para a compreensão das perturbações
psicopatológicas, dos quais referencio alguns pelos contributos precisos que forneceram:
- On not being able to paint , de Marion Milner, publicado pela London Heinemann em
1950, no qual ela evidencia como deu continuidade à sua própria análise através da
técnica do rabisco. Milner dedicou-se ela própria à pintura, influenciando pacientes a
também o fazerem em paralelo às suas psicanálises. Em livros como In the hands of
the living god refere-se a tal e enfoca questões relativas ao processo criativo no
contexto da psicanálise. Em 1987 a Tavistock Publications edita uma coletânea de
trabalhos seus sob o título The suppressed madness of sane men, com diversas pistas
para a compreensão das perturbações da criatividade;

- Playng and Reality, de Donald W. Winnicott, publicado em 1971 pela Tavistock

Publications, fornece-nos um aporte preciso à compreensão da criatividade implícita
nas experiências relacional, do brincar e da experiência cultural, nomeadamente a
artística;
- Pour une psychanalise de l’art et de la criativité, de Chasseguet- Suirgel J. publicado
em 1971, pela editora Payot, de Paris, França ;
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- O homem e a sua Psicose de Gisela Pankov, publicado em 1975, pela editora
Assírio e Alvim, aborda a intercepção da criação artística com a vivência do corpo do
paciente psicótico.

- Psychanalyse du Genie Créateur, de Didier Anzieu, publicado em 1974 pela editora
Dunot, em Paris, França;

- Dream, Phantasy and Art, de Hanna Segal, publicado em associação com The Institut
of Psycho-Analysis, de Londres, pela Routledge, em 1991, representa um ensaio
compreensivo do espaço mental criativo e seus componentes, procurando tornar
compreensível a psicologia do criador artístico.

- The Many Faces of Eros: A Psychoanalytic Exploration of Human Sexuality, de Joyce
McLougall editado pela Karnac em 1995, onde a editora se debruça sobre as
alterações das dinâmicas criativas responsáveis pelo bloqueio da capacidade criativa
de artistas em psicanálise.
Também a análise psicológica contribuiu com diversos trabalhos úteis para a
compreensão da experiência artística e da criatividade em si:
- Man and his symbols, de Carl Gustav Jung, publicado em 1964 pela Doubleday
Hardcover, na língua inglesa, desenvolve uma perspetiva coletiva e arquétipica
relacionada com a simbologia, refletindo sobre o papel dos símbolos na criação
artística, bem como no sonho;
- The spirit in man, art and literature, também de Carl Gustav Jung, publicado em
Inglaterra pela primeira vez em 1967, pela ARK Edition, deixa em aberto diversas
questões mais do que torna compreensível e como muitas vezes acontece na Análise
Psicológica, preconiza mais mitos do que os analisa, o que é constatável em
afirmações como "...O segredo da criatividade, como o da liberdade, do arbítrio, é um

problema transcendental que o psicólogo não pode responder mas pode apenas
descrever. A personalidade criativa, também, é um enigma que podemos tentar
responder de várias maneiras, mas sempre em vão…".

- Spontaneous Painting and Drawing. A Jungian Approach to Art Therapy, de Lyddiatt
E., publicado também em 1971, pela Constable, editora londrina (Inglaterra);
- Imagens do Inconsciente, de Nise da Silveira, publicado no Rio de Janeiro, Brasil,
pela Editora Alhandra em 1981, representa de facto uma obra de excelência, na área
da Análise Psicológica mais interessante e estimulante que as anteriores, fornecendo
referências preciosas sobre os padrões pictóricos na arte de pacientes psicóticos. O
trabalho desenvolvido por Nise da Silveira no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de
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Janeiro, teve uma influência determinante para a Arte-Terapia no Brasil, mas que
também a confina.
Na Arte-Terapia não há muitas publicações que tragam acrescento ao conhecimento
sobre esta matéria, pelo menos que eu saiba, uma vez que tem padecido de alguma
subvenção a outros modelos teóricos da psicoterapia para entender os acontecimentos
configurados na criação artística, dentro do seu setting de intervenção. Refiro alguns
livros que me vieram parar à mão e que considero marcos sérios:
- Art Psychotherapy, de Harriet Wadeson, publicado nos U.S.A. pela John Wiley &
Sons em 1980, constitui para mim uma das melhores referências da fenomenologia
psicopatológica em Arte-Terapia/Psicoterapia;
- Art as Therapy – An introduction to the use of art as a therapeutic technique, de
Tessa Dalley, publicado em Inglaterra pela Tavistock Routledge em 1984, que peca
pela subsidiação à psicanálise, apesar das informações preciosas;
- Art Therapy: a handbook, de Diane Waller e Andrea Gilroy, publicado também em
Inglaterra pela Open University Press, em 1992, que faz boas ilustrações descritivas
do processo dos pacientes em Arte-Terapia, com referências à insinuação dos traços
psicopatológicos nos produtos criativos, mas peca pelo mesmo motivo referido atrás;
- Art, Psychotherapy and Psychosis, de Katherine Killick e Joy Schaverien, publicado
igualmente em Inglaterra pela Routledge, em 1997, que aborda, de um ponto de vista
Junguiano, a emergência de certas caraterísticas pictóricas em relação com a
psicopatologia de pacientes psicóticos, falhando mais uma vez pela ausência de uma
perspetiva identitária da Arte-Psicoterapia.
Um trabalho, para mim de extrema importância é o livro The Dynamics of Creation, de
Anthony Storr, [publicado pela primeira vez em 1972 pela Martin Secker e Warburg e
posteriormente pela Penguin Book]. Aquele é um psiquiatra com formação Junguiana,
mas que não se considera como aderente a nenhuma escola. De facto esta é uma
obra inestimável que traça as bases para uma psicopatologia diagenésica, ajudando a
tornar compreensível a afetação da criatividade em diversas entidades psicopatológicas
e como tal influiu nas caraterísticas da criação artística.
Estudos mais recentes, como o publicado com o título de "Neurobiologia de la
Creatividad artística y su relacion con la enfermedad mental", do Professor Doutor J.J.
de la Gandara Martin, Psiquiatra, chefe do Serviço de Psiquiatria do Complejo
Universitário de Burgos, tomam evidentes os progressos das neurociências para a
compreensão da criatividade e seus distúrbios na doença mental.
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Com o evoluir das neurociências ir-se-á tornando compreensível de que modo é que o
aparelho criativo se encontra afetado nas diversas perturbações mentais, ajudando a
tornar mais efetivos bem como especificados os procedimentos e recursos técnicoartísticos que melhor podem contribuir para propiciar a recuperação das funções
criativas dos pacientes.
4. ARTE-PSICOTERAPIA E PSICOPATOLOGIA
Já anteriormente me referi a uma designação cunhada por mim, a de “psicopatologia
diagenésica”. Nesta designação pretendo especificar um olhar sobre a psicopatologia
que é específico à Arte-Terapia/Psicoterapia. É intenção desta perspetiva estruturar
um modelo compreensivo da disfuncionalidade psicopatológica, tendo em conta as
alterações da criatividade específicas às diferentes perturbações mentais, permitindo
deste modo estabelecer um quadro de entendimento e de referência peculiar à ArteTerapia/Psicoterapia, e que propicie a atuação terapêutica diferenciada.
Nesta medida pertencem ao âmbito da psicopatologia diagenésica, não só os padrões
de manifestação estética configurados na arte catalisadora (a realizada no contexto das
sessões de Arte-Terapia/Psicoterapia) e as caraterísticas das resistências relativas ao
envolvimento no fazer artístico, como ainda as perturbações do aparelho criativo,
específicas à pessoa em processo psicodiagenésico (ou seja em intervenção de ArteTerapia/Psicoterapia), apresentando caraterísticas mentais, que são específicas à
unicidade de si mesmo, mas também comuns aos padrões de perturbação mental de
que se encontra afeta.
Algumas reminiscências da constatação empírica da configuração criativa nas sessões de
Arte-Terapia/Psicoterapia são partilhadas no senso comum dos Arte-Psicoterapeutas.
Aqueles que trabalham com pacientes psicóticos, nomeadamente pessoas com
esquizofrenia, sabem por experiência que, em geral, não são muito resistentes ao
envolvimento no fazer artístico. No entanto as suas imagens são, principalmente no
início do processo de Arte-Terapia/Psicoterapia, investidas ao mínimo, pobres em
detalhes ou pormenores e tendendo para a representação de objetos concretos. Os
temas aflorados, denotam a pobreza simbólica intrínseca ás alterações das suas
funções criativas. Hanna Segal, citando Bion, refere que o indivíduo psicótico apenas é
capaz de aceder a equações simbólicas, estando a capacidade de simbolização
comprometida. Habitualmente as criações imagéticos dos pacientes esquizofrénicos
têm pouco investimento e equilíbrio estético. No meu entender o comprometimento
estende-se à maioria das funções criativas, uma vez que o próprio suporte processual
criativo pode apresentar défices. Quando os conteúdos delirantes confinam o imaginário
podemos observar a emergência de imagens ligadas aos conteúdos psíquicos. Tal é
particularmente surpreendente quando assistimos à transdução de imagens ligadas a
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delírios místicos. Na minha experiência não evidenciei a regularidade da maioria dos
tipos imagéticos apontados por Nise da Silveira, com exceção para o círculo solar e a
forma espiralada tipo mandala. Nestes pacientes é evidente o recurso da função
criativa formalismo como tentativa de organização da experiência mental. A função
fisionomia é muitas vezes bastante alterada pelo teste da realidade perturbado do
paciente com atribuições muito dispares tendo em conta a prevalência das ideias fixas
próprias ao mundo interno destes pacientes.
De uma perspicácia muito acurada já Júlio Dantas e Gustavo de Matos Sequeira se
referiam a caraterísticas das obras de arte dos "artistas loucos". Faço algumas
citações (atualizando a forma de escrever português):
- O primeiro aspeto apontado diz respeito ao "anacronismo e à regressão" −No

cérebro do paranoico, sistematizações antigas, arcaicas, por assim dizer arqueológicas
fariam hérnia através das novas sistematizações superficiais e frágeis, filhas de uma
certa rutura educativa. Dar-se-ia, nada menos, do que uma ressurreição parcial de um
ego ancestral... A feição perfeitamente fóssil do paranoico torna-o um anacrónico em
face das ideias de seu tempo e marca com o selo do arqueismo todos os produtos da
sua celebração doente. Daí o caráter de regressão ideativa e plástica dos documentos
de arte que nos oferece a paranoia. Dentro das suas tendências estéticas os
paranoicos são uns «primitivos». A predileção pelas composições de carater religioso,
pela figuração de objetos litúrgicos, pelas formas mais ou menos coloridas do culto
externo, tão nítidos nos documentos de Rilhafoles aparecem-nos como expressão viva
do seu «atavismo intelectual»...
- De seguida referem-se ao "simbolismo e à alegoria". Relativamente a estes aspetos
há tendência para o indivíduo psicótico substituir as palavras por figurações simbólicas
com caraterísticas arqui-simbólicas, as quais são relativamente fixas e estereotipadas.
A heráldica é um dos motivos frequentemente investidos.

- Outro ponto tem a ver com a "Simetria". Sobre isto escrevem: A simetria é a

expressão de uma arqui-primitividade, duma grande miséria poiética. Encontrado um
traço elementar, um motivo, esse traço ou esse motivo repetem-se, multiplicam-se e
forma-se a figura simétrica... E compreende-se bem, notando que o mental ínfimo é
aquele em que há, simultaneamente, maior pobreza de execução (inabilidade) e maior
pobreza de criação (multiplicação simétrica).
- A "cromofilia" é outro ponto referido "a par da simetria". Ordinariamente os pacientes

(mais demenciados) executam figuras geométricas, lineares, só pelo prazer de colorir.
Outras vezes copiam objetos domésticos, cantaras, etc, dando-lhes cores vivas e
disparatadas, de ordinário ocre e o vermelhão... Os paranoicos tendo também a filia da
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cor, são equilibrados e justos na sua distribuição... O que buscam constantemente é a
violência, a intensidade do colorido...
- Quanto à "auto-reprodução somática", apontam que os pacientes psicóticos
frequentemente representam cabeças, nas quais reproduzem a sua própria ...A

estigmatização somática do doente, se proventura a tem, aparece na máscara
desenhada. Verdade seja que, muitas vezes, se encontram duas imperfeições, a
imperfeição da execução e a própria imperfeição somática do doente, podendo dar a
ilusão de uma auto-reprodução... “Mas o que é certo é que o traço caricaturial mais
evidente corresponde sempre à mais evidente deformação estigmática do artista...
- Referem-se ainda à “onomatopoiese e ao neologismo”. Sobre estes escrevem: ...

Impõem-se a criação de outras palavras, − sobre tudo aquelas que possam
consubstanciar, de um modo simbólico, o conteúdo, das ideias delirantes. Os próprios
erros sensoriais conduzem à onomotopoiese...
- Por sua vez é apontada a "incoerência", em relação ao que fizeram notar primeiro
em relação ao paciente demenciado e depois ao paranóico ... Sob o ponto de vista

gráfico, os documentos são desastrados, as desordens de coordenação dão-lhe um
feitio especial de senescência, de tremura, de irregularidade. O papel é, de ordinário,
sórdido, rebuscado inclusivamente no esterco e manchado de tinta... Já a incoerência
do paranoico... leva o paciente a ligar os factos mais desconexos, mais afastados e a
referi-los à sua personalidade...

- Ainda são referidas as questões configuradas nas criações relativas ao "erro
egocêntrico", consequente da deformação da perceção da realidade pelos delírios e
alucinações. Escreveram então: Daí, o ar estranho e monstruoso das criações do

paranoico, quando referidas ao seu sistema delirante...

- As "viciações epiléticas" são a última caraterística apontada, sendo ressalvada a
pobreza criativa dos pacientes epiléticos. Sobre as obras de arte documentadas em
Rilhafoles executadas por pacientes epiléticos são apontadas certas particularidades.
Destacam… incoerências, predileção pelas formas externas de culto, religiosidade

excessiva e hipócrita, simetria, cacocromia e abuso de ouro nos documentos picturiais,
figuras desbragadas e escurrilidades torpes de envolta com imagens devotas e latins
de ritual, tendência para a figuração de animais fabulosos...

Na Psicopatologia geral − Psicologia Compreensiva Explicativa e Fenomenológica
editada em 1946, Karl Jaspers que trabalhou na clínica psiquiátrica de Hedelberg tal
como Prinzhorn, reforça alguns dos aspetos já referidos, relativos à arte de pacientes
esquizofrénicos, por Júlio Dantas e Gustavo Sequeira, no limiar do séc. XX, passando
a citar:
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Certos traços esquizofrénicos de natureza mais grosseira e só estes é que podemos
identificar com segurança − dão às estruturas pictoriais aparência muito caraterística:
repetições sem sentido do mesmo traçado, do mesmo objeto, sem unidade estrutural
completa, garatujas quase "ordenadas", certa exatidão que nada mais é que
"verbigeração" pictórica... Quando se descreve a arte esquizofrénica, encontram-se
conteúdos caraterísticos: representação de seres fabulosos, aves sinistras, criaturas
humanas e animais caricaturalmente deformados, além de forte e implacável
acentuação de coisas sexuais, sempre aparecendo os orgãos sexuais sob as mais
variadas formas: enfim e principalmente, o impulso a representar a totalidade, isto é,
uma imagem cósmica, a essência das coisas. Vez por outra, produzem-se ilustrações
de máquinas que devem constituir a causa dos influenciamentos alucinatórios, físicos e
corpóricos... Deste modo particular, deparamo-nos com as seguintes caraterísticas:
pedantismo, exatidão, apuro, necessidade de efeitos exagerados e acentuados,
estereotipias de certas formas curvas, arredondamentos ou traços retilineos que dão a
todas as imagens notável parecença.
Relativamente aos pacientes com traços de personalidade esquizoides ou perturbação
esquizoide da personalidade nestes, não havendo um comprometimento tão grave
como no paciente esquizofrénico, não se verificam caraterísticas pictóricas tão
acentuadas como naquele. Antes é-lhes mais comum a pobreza do investimento na
criação, reduzido em geral à simples garatuja, pelo menos nos primórdios da
intervenção de Arte-Terapia/Psicoterapia, manifestação da retirada da comunicação
relacional. Posteriormente irão aparecendo configurações do mundo interno eivando as
composições indecifráveis.
Os pacientes com Perturbação Borderline da personalidade mostram-se
frequentemente aversos à criação artística nas sessões de Arte-Psicoterapia, em
particular se não têm competências artísticas, pois a ativação do público imaginário
persecutório fá-los sentir narcisicamente em risco. O entediamento expresso em
produtos criativos pouco investidos, o infantilismo das representações, a repetição de
espirais, os borrões de descarga ou a criação atacada e destruída, bem como o
desequilíbrio estético são alguns dos aspetos caraterísticos das constelações
imagéticas destes pacientes. Também lhes são comuns a rigidez defensiva nos
padrões de composição imagética, sem nuance de progresso e reparação, por vezes
com inflexões abruptas, denunciando a difusão da identidade. São ainda evidenciáveis
nos pacientes borderline as criações vazias de significação, meras descargas que são
abandonadas logo de seguida, bem como a narcisação da criação que o paciente
pretende criar esperando o deslumbramento ou o sobressalto do Arte-Psicoterapeuta, o
que também é evidenciável em pacientes com Perturbação Narcísica da Personalidade.
Quanto aos pacientes deprimidos, em particular aqueles com Perturbação Depressiva
Major, quando o comprometimento é severo, o envolvimento no fazer artístico nas
Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA | n.º 6 | outubro 2016

- 109 -

sessões é difícil com um investimento mínimo e pouco interessado. Socorrendo-me de
Harriett Wadeson esta refere como comuns a uma paciente com depressão grave a
configuração de símbolos de celas, caixões, túmulos e escudos. De um ponto de vista
geral são ainda próprios às criações imagéticas de pacientes deprimidos as cores
esbatidas, as representações estáticas, o esboço inacabado, as formas fechadas, as
zonas não investidas ou áridas e o pouco investimento na organização e equilíbrio.
Partilho com ela as mesmas constatações, mas incluiria os rabiscos lineares por vezes
espiralares, as formas de continente-conteúdo, com repetição de traços que incluem
outros, bem como as manchas escuras e opacas.
Encontramos nos pacientes com Perturbação Maniforme aspetos em oposição com o
paciente deprimido. Nas configurações pictóricas destes podemos encontrar símbolos
relativos aos seus delírios, como os de caraterísticas míticas, heráldicas ou místicas. As
cores, de acordo também com Harriet Wadeson são intensas, vívidas e as
representações agitadas, parecendo ter movimento, livres, com traços grossos, por
vezes dispersas. As composições são muito preenchidas ocupando todo o papel. Já a
organização tende para ser confusa e/ou fragmentada, parecendo haver tentativas
goradas de controle estético, que lhes podem dar pelo contrário aparência de estarem
muito organizadas.
Por sua vez os pacientes com Perturbação Obsessivo-Compulsiva, são habitualmente
parcimoniosos nas suas criações, detalhados e cuidadosos com o equilíbrio e limpeza
das composições. Quando são bem sucedidos é notório o sentimento de satisfação que
acompanha o fazer artístico. Já recursos técnicos que impliquem esborratar ou sujar as
mãos causam-lhes aversão. No entanto, com o tempo, é interessante o abrir da sua
criatividade, conforme os sintomas e rituais obsessivo-compulsivos se tornem menos
intensos.
Os pacientes do espetro dito “neurótico”, ou seja com Perturbações de Ansiedade,
Perturbações de Sintomas Somáticos, Perturbações Dissociativas ou Perturbações
Relacionadas com Trauma e Fatores de Stress, apesar de ser expectável que o seu
aparelho criativo esteja conservado, a não ser que tenham experiência artística,
apresentam, em particular no início das intervenções, a espontaneidade coartada pela
centração nos sintomas. Em geral, no início do processo de Arte-Psicoterapia as
representações imagéticas podem tender para a figuração infantil ligada às referências
da escola básica. No caso de um homem de cerca de 40 anos, bancário de profissão,
com uma Perturbação de Ansiedade, na primeira sessão de Arte-Psicoterapia comigo,
quando lhe pedi que desenhasse livremente disse-me que o que lhe ocorria era um
desenho que tinha feito na escola primária. No entanto a descoberta e a mutatividade,
com a alternância entre o abstrato e o figurativo é própria a estes pacientes, como às
demais pessoas, se a rigidez e racionalização excessiva inerentes à defesa para com
a perda de controle não se impuser. Nestas situações o grupo de ArteRevista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA | n.º 6 | outubro 2016
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Terapia/Psicoterapia, enquanto unidade criativa, pode propiciar uma excelente
oportunidade de inter-enriquecimento pela identificação inter-mutativa das estratégias
criativas e artísticas partilhadas.
5. RESISTÊNCIAS
O modo como os pacientes investem no fazer artístico pode ser tão significativo como o
produto criativo em si, igualmente fornecendo indicações que podem ser úteis de um
ponto de vista da psicopatologia diagenésica. Identifiquei alguns grupos típicos de
envolvimento.
1 - O primeiro grupo diz respeito ao paciente colaborante. Um paciente ideal ou seja
colaborante e investido no fazer artístico será aquele que possui uma capacidade
criativa razoavelmente conservada, não tendo uma alteração grave da estrutura da
personalidade e do Self. Estes pacientes situam-se em geral no espectro da “neurose”
e procuram a Arte-Psicoterapia por necessidades de adaptação ou ajustamento a
crises existenciais como lutos, por perda, mudanças sociais ou acontecimentos de
fases de vida, não havendo um comprometimento acentuado pelos sintomas. Neste
caso, mostram-se plenamente disponíveis para imergir no processo criativo,
comprometendo-se no fazer artístico e usando a sua criação para colocar-se a si
mesmos em perspetiva funcional (questionando-se: − “Como eu sou?”) e/ou para
colocar-se a si mesmos em perspetiva na ação ou interação (questionando-se: −
“Como é que eu funciono na minha existência e como é que eu funciono na minha
relação com os outros”), e/ou para colocar-se em perspetiva de mudança
(questionando-se: − “O que é que eu preciso de mudar em mim” ou – “Face a isto ou
aquilo que falha em mim ou na relação com os outros o que é que eu vou fazer quanto
a isso?”). Infelizmente talvez este tipo de pacientes sejam os menos frequentes nos
nossos atendimentos.
2 - Outro grupo tem a ver com o paciente colaborante mas resistente. Este até aceita
imergir na criação artística. No entanto utiliza-a de diferentes modos que não são
propriamente propícios a que o produto criativo se preste à reparação e transformação.
Algumas destas formas de resistência à relação diagenésica são:
- Criação minimalista – O paciente faz um investimento mínimo, rapidamente
interrompendo o processo criativo, se é que este foi encetado. Tal é comum em
pacientes esquizoides, border-line ou deprimidos, bem como pessoas com neurose no
início do processo.
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- Criação insatisfatória − O produto criativo é usado como forma de o paciente
mais uma vez aflorar a sua insatisfação existencial, queixar-se e autopunir-se pela
frustração. Tal é comum nos deprimidos.
- Criação relegada para segundo plano − Neste caso o paciente cria, mas
abandona o produto criativo, para falar ao lado de questões pessoais que parecem não
ligadas, não dando importância ao que realizou. Isto é usual em pacientes border-line.
- Sobressalto criativo – Ao criar o paciente inquieta-se, mostrando-se
contrariado ou contrafeito por se ter sentido confrontado com a consciência de algo.
Nesta altura pode querer livrar-se da criação, destruindo-a, pode ter uma descarga
emocional, podendo ainda recriminar o Arte-Psicoterapeuta pelo acontecimento. É
evidenciável em pacientes narcísicos, mas também em pacientes com Perturbações de
Ansiedade e afins.
- Criação de descarga – Aqui o fazer artístico é intenso e imbuído de descarga
afetiva, mas sem ser passível de gerar um produto criativo propiciador de novas
significações. Ocorre nos pacientes em geral em momentos chave do processo, em
que contactam com sentimentos fortes. Se for norma já é outra coisa.
- Criação repetitiva – Observa-se que aquilo que é criado é idêntico ou muito
próximo do que foi realizado anteriormente sem grande modulação. Tal é evidenciável
em pacientes border-line, depressivos e psicóticos.
- Criação transferencial – Este produto criativo não é usado pela reflexão
sobre si mesmo mas para comunicar afetos para com o Arte-Psicoterapeuta.
- Criação assignificativa – Nesta situação o resultante do processo criativo é
amorfo, não dizendo nada ao criador. Este sente a criação como impessoal, não
conseguindo imbui-la de significado. Ocorre com frequência em pacientes border-line,
como manifestação do vazio.
3 - Finalmente o terceiro grupo é o dos pacientes não colaborantes, desinteressados
da possibilidade de criação artística. Nestes pacientes o fazer artístico e a possibilidade
de realizar um produto criativo é sentido como expositiva (o paciente pode verbalizar
que o incomoda que o Arte-Psicoterapeuta olhe para ele enquanto cria),
desvalorizativa ou relacionado com a possibilidade de perda de controlo. A recusa para
a criação pode ainda ter as conotações de rigidez, invalidação invejosa e
racionalização excessiva. Esta postura a-criativa pode a grosso modo ser causada por
duas posturas: inibição e oposição.
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Apesar das tendências que referi anteriormente, relativamente às nuances estéticas
caraterísticas ao fazer artístico das pessoas afetas das diferentes perturbações
psicopatológicas, há que ressalvar a variabilidade própria à unicidade de cada pessoa,
com um património vivencial específico.
Mais do que estigmatizar ou padronizar as caraterísticas da psicopatologia diagenésica,
o que se pretende em Arte-Terapia/Psicoterapia, é proporcionar um espaço propício à
criatividade artística num contexto relacional facilitador do desenvolvimento e
articulação de uma linguagem específica, que promova a psicodiagénese reparadora e
transformadora da mente do indivíduo.
6. INVESTIGAÇÃO EM PSICOPATOLOGIA DIAGENÉSICA
Muito ainda há para realizar do ponto de vista do conhecimento da configuração das
caraterísticas psicopatológicas do indivíduo manifestas na arte catalisadora realizada
em contexto de intervenção de Arte-Terapia/Psicoterapia. Tenho incentivado os meus
colegas em supervisão comigo, e a mim próprio, para utilizarmos referenciais
específicos à Arte-Terapia/Psicoterapia Polimórfica desenvolvendo um cruzamento de
dados afins da investigação. Só o tempo dirá se será possível obter informações que
validem e diferenciem ainda mais a prática de Arte-Terapia/Psicoterapia. Para já
estamos na fase de registo fenomenológico das ocorrências criativas nas sessões. Tal
registo é efetuado tendo em conta o diagnóstico do paciente e os seus traços de
personalidade. A criação realizada, em particular as imagens criadas, são submetidas a
uma meta-análise que inclui:
1 – Organização da criação, tendo em conta pormenores, investimento estético, equilíbrio
e tema de composição.
2 – Cores prevalecentes e secundárias.
3 – Símbolos prevalecentes.
4 – Afetos aflorados.
5 – Elementos comuns a criações prévias.
6 – Cruzamento comparativo com sistemas de classificação de imagem.
6.1 – Tipologia Formal da imagem.
6.2 – Tipologia do Sistema Isotópico da imagem.
6.3 – Tipologia de figuras de estilo da Arte Moderna.
6.4 – Tipologia morfo-diagenésica.
7 – Identificação dos aspetos privilegiados e deficitários do aparelho criativo.
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Há pois que esperar se a utilização da informação da emergência fenomenológica na
criação cruzada com as tipologias de referenciação poderá vir a produzir resultados
tangíveis.
Independentemente da utilização técnica terapêutica das artes em ArteTerapia/Psicoterapia há que ressalvar a qualidade progressiva da vivencia artística em
si como tão bem ressalvou Almada Negreiros:

“Pede-se a uma criança: Desenhe uma flor! Dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai
sentar-se no outro canto da sala onde não há mais ninguém.
Passado algum tempo o papel está cheio de linhas. Umas numa direção, outras
noutras; umas mais carregadas, outras mais leves; umas mais fáceis, outras mais
custosas. A criança quis tanta força em certas linhas que o papel quase não resistiu.
Outras eram tão delicadas que apenas o peso do lápis já era demais.
Depois a criança vem mostrar essas linhas às pessoas. Uma flor!
As pessoas não acham parecidas estas linhas com as de uma flor!
Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração e do
coração para a cabeça, à procura das linhas com que se faz uma flor, e a criança pôs
no papel algumas dessas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus
lugares, suas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor!”
E acrescenta mais à frente:

“O desenho das crianças é como o das pessoas que não sabem desenhar – ambos
fazem, mas não sabem o que dizer. Não sabem desembaraçar as linhas de uma coisa
das linhas das outras coisas que vêm ao mesmo tempo dentro da mesma palavra.”
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