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ERA UMA VEZ, NO MEU
IMAGINÁRIO
OS CONTOS DE FADAS E M ATELIER TEMÁTICO DE
ARTE-TERAPIA

Ana Filipa Félix
“Era uma vez, no meu imaginário” foi um projeto de Arte-Terapia Temática
desenvolvido com crianças de três e quatro anos de idade no ensino préescolar num Jardim de Infância, no contexto de formação de Arte-Terapeutas, pela SPAT. Quando a arte-terapeuta projetou a intervenção
com este grupo de crianças, tinha em mãos várias pequenas porções de
barro que pretendia com elas formar um todo unificador, que permitisse a
cada uma delas formar e transformar em si o significado que queriam dar
a este atelier. Sendo muito pequenos, naturalmente, o uso de conceitos
mais abstratos ao nível da linguagem é reduzido, assim como, o número
de experiências de vida, que apesar de muito significativas, ainda não
consegue ser expresso de outra maneira sem ser por via da birra. Desta
forma, entendemos que os contos de fadas seriam um excelente veículo
de comunicação entre todos. Dificilmente encontramos uma criança que
não goste de ouvir uma boa história. A introdução, “vamos ler uma

Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 9, 2019

7

história” só por si transporta a um mundo de fantasia, um mundo no qual
a criança pode refugiar-se dos seus medos, angustias e sonhos. Por
atuarem num mundo mágico possibilitam a “transgressão” e desta forma a
“fuga” da criança para um mundo mais aceitável. Nesta relação com os
Contos de Fadas, foi proposto trabalhar: a relação com eles mesmos e com
o seu mundo interno; entre eles como um grupo do pré-escolar; entre eles
e a arte-terapeuta (assumindo quase o papel de contadora de histórias,
mas também de porta de acesso a esse material interno que não é ainda
compreendido, mas que se espera que passe a ser aceite); e ainda como
forma de preparação para a entrada no 1.º Ciclo, em que o ouvir e
compreender histórias é um conteúdo essencial (numa projeção para o
futuro).
A ARTE-TERAPIA TEMÁTICA NO PRÉ-ESCOLAR

“É no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e
utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o
indivíduo descobre o seu eu (self)”
Ligia Saade, s/d, citando Winnicott, 1975

O papel da Arte-Terapia em grupos de crianças tão pequenas serve, a meu
ver, como vínculo entre a educação para o amor com o desenvolvimento
emocional. Isto porque é inevitável a estruturação de uma intervenção
com um caráter artístico-educativo subjacente, uma vez se tratar de
crianças em idade pré-escolar. Em Arte-Terapia definimos esta intervenção
como modo temático do Modelo Polimórfico.
Nesta fase de desenvolvimento infantil, as emoções em crianças de três e
quatro anos de idade são, geralmente, mais profundas. Precisam que lhes
possibilitem expressar os seus sentimentos em palavras. Não é que lhes
falte o discurso, mas “para sobreviver a criança precisa de pessoas que
falem com ela” (Muller-Lissner, p. 13). E a arte imprime uma expressão
carregada de ternura que possibilita a criança se desenvolver num
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ambiente harmonioso e saudável. Nesta etapa do desenvolvimento, as
crianças começam a fazer muitas perguntas, a expressar as suas
necessidades e as suas ideias. Falam muito e a sua linguagem inclui
palavras sem sentido. É uma fase muito rica, criativa e produtiva.
Citando ainda Muller-Lissner, é nos primeiros três a quatro anos de vida
que o cérebro infantil mais se desenvolve, até dois terços do seu tamanho
final, aumentando a sua complexidade de forma muito mais rápida do que
alguma vez o fará.
Porque nestas idades a sua imaginação é muito ativa, é frequente que
durante estes anos as crianças tenham amigos imaginários, muitas vezes
não sabendo distinguir entre realidade e fantasia. Eurico Gonçalves,
quando se refere à criatividade na educação artística, refere que “a
criatividade torna o estranho o que nos é familiar e torna o familiar o que
nos é estranho. O estranho é o desconhecido; o familiar é o conhecido.
Quantas vezes a criança aproveita o borrão ocasional que, pelo seu poder
sugestivo, desencadeia novas ideias ou novos modos de desenhar e pintar.
Ao inventar algo que não estava previsto, a obra de arte ocupa-se muito
mais do desconhecido, do estranho, do inconsciente do que do conhecido,
do familiar e do consciente” (cit. D’Alte Rodrigues, 2016). É inevitável não
fazer qualquer referência à educação artística ou à educação pela arte
quando estamos a intervir com crianças em idade pré-escolar. Na ArteTerapia referimo-nos à Temática, como modo básico de intervenção do
Modelo Polimórfico da SPAT. Aqui a “expressão artística é usada como
ensaio da vivência real. A abordagem é de cariz diretiva e visa, dum modo
criativo, possibilitar ao paciente uma experiência corretiva, treino de
aptidões sociais ou o treino de competências visando a aquisição de
conhecimento criativo e adaptacional” (Carvalho, 2011). Voltando a Eurico
Gonçalves, e transportando-o às ideias base da Arte-Terapia, esta
referência conduz-me a uma outra de Ruy de Carvalho (2009). A diferença
entre a “vida da imagem” em que esta se relaciona com a sua construção
na relação de transferência e contratransferência, e a “vida na imagem”
que diz respeito ao “compromisso entre o criador e o processo de criação”
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(p.10), estando aqui presente a sugestão da transformação do “borrão
ocasional” numa nova criação artística.
Cordeiro (2015), refere que “nesta idade surge a chamada «função
semiótica», que permite falar, desenhar, dramatizar. Entra em força a
fantasia, o faz-de-conta e o jogo, enquanto veículo do simbólico” (p.34).
Será a fase, segundo o mesmo autor, em que “o desejo se pode
transformar em realidade, através das imagens mentais”. Talvez, também
por esta razão, fazer todo o sentido estruturar a minha intervenção
através dos contos de fadas. Imagens e arquétipos que povoam a nossa
mente e que nas crianças servem de veículo de uma série de imagens
inconscientes que através da Arte-Terapia, ao serem experienciadas, são
mais bem entendidas.
Berryman e Sparrow reforçam esta ideia referindo que, desde muito cedo,
observamos as crianças a criar os seus próprios desenhos e pinturas,
“representando os seus próprios episódios num teatro de faz-de-conta (…)
na verdade, o carácter expressivo e em aberto de muitas atividades
artísticas, sem soluções óbvias corretas ou erradas para um problema,
tornam-se únicas para crianças de todas as idades” (Berryman et al.,
p.191). Na idade pré-escolar, é potencial criador a sua capacidade de
formar um mundo simbólico à sua volta, através da criação de símbolos ou
representações mentais internas, por exemplo a linguagem, desenvolvidas
através do “brincar simbólico” e dos desenhos (p.161).
Por vezes, as crianças nesta fase podem tornar-se um pouco agressivas
entre elas, já que nesta idade as crianças primam um pouco pelo
egocentrismo. Adoram fingir que são pessoas importantes como a mãe, o
pai, o polícia, etc.
As crianças aprendem melhor com uma variedade de atividades e
brincadeiras. Por exemplo, respeitar os horários, partilhar e cumprir as
regras de um jogo ou brincadeira livre. Necessitam de um espaço, tanto
dentro como fora de casa, e um equilíbrio entre jogos mais ativos e mais
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calmos, para fomentar o seu desenvolvimento intelectual. Sobre as
inteligências pessoais, Gardner não tem a certeza se deva considerar uma
só, mas nós aqui entendemos ser fundamental fazer referência a cada uma
delas, uma vez que esta intervenção prevê também desenvolver estas
competências. Definem e justificam de forma muito clara e precisa mais
um dos nossos objetivos com esta intervenção neste grupo de crianças.
Temos assim a inteligência intrapessoal “responsável pelo interior daquele
que a possui e proporcionando-lhe o acesso à sua própria vida afetiva” e a
inteligência interpessoal esta “responsável pelo que acontece entre as
pessoas” (Muller-Lissner, p.33).
De forma genérica, entendemos que estas são as vantagens da nossa
intervenção em Arte-Terapia Temática com esta população de crianças
com três e quatro anos de idade no ensino pré-escolar.
OS CONTOS DE FADAS
“Mostram a natureza humana como ela é, sem terem sido
corrompidos com a ideia de ‘como deve ser’ ou qualquer
sentimentalismo. As pessoas acham que as crianças devem ser
protegidas da crueldade que há nestas histórias, mas elas não se
importam. Gostam porque as compreendem muito bem.”
Paula Rego (2015)

O aparecimento dos contos de fadas perde-se na história sendo por isso
uma herança do nosso imaginário.
Na antiguidade os contos de fadas eram vistos como registos que
passavam de geração em geração com o intuito de educar coletivamente,
tendo um papel na formação do individuo (Santos, 2018, cit. Melli e Giglio,
1999; Oliveira, 1993).
Há séculos atrás, não há memória desde há quanto tempo, a população
tinha conhecimento do universo de fantasia através dos contos de fadas,
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pois estes continham infinitos significados simbólicos e as metáforas
despertavam o inconsciente e o consciente possibilitando um mapa
complexo do imaginário (Santos, 2018, cit. Ferreira, 1991).
Ao longo do tempo, os contos de fadas foram adaptados por vários
autores, que lhes foram concedendo um caracter mais infantil, pelo que
acabaram por se tornar quase mágicos e muito apelativos para as crianças
(Santos, 2018).
• Contos de fadas, Mitos e Fábulas
Para Jung os mitos e contos são uma metáfora para a atividade do
arquétipo. O ser humano não se contenta em observar o mundo ao
seu redor, este precisa simultaneamente constituir um evento
psíquico. O encontro entre o homem e “realidade” se dá justamente
através da imaginação.”
Lorena Kim Ritcher, 2015

Os contos de fadas distinguem-se das histórias infantis por características
como:
a. o uso de magia e encantamento;
b. um núcleo problemático existencial no qual o herói ou a heroína
busca a sua realização pessoal;
c. e pela existência de obstáculos a serem enfrentados pelos heróis
(Santos, 2018, cit. Caldin, 2002; Turkel, 2002).
É característica dos contos a presença de um dilema existencial de forma
sucinta e categórica. Nos contos de fadas os heróis e, ou, heroínas
enfrentam grandes desafios para, no final, triunfarem sobre o mal. Pelo
meio enfrentam a magia de alguns personagens, o poder e a maldade de
outras, e é essa magia que instiga a mente humana (Bettelheim, 2013).
Por outro lado, os mitos fornecem uma expressão simbólica, uma
mensagem que nos permitirá subir a um nível superior de entendimento,
são um aviso, apelam mais ao superego (Bettelheim, 2013).
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Ambos apresentam acontecimentos imaginários adaptados à realidade e
promovem a fantasia transportando a pessoa que os ouve para um mundo
de sonhos e fantasias.
A vitória, do herói ou heroína, sobre todos os outros e a destruição do
inimigo, podem simbolizar a forma que encontramos para tentar exprimir
sentimentos e pensamentos que na maior parte das vezes procuramos
impedir que chegue à nossa consciência (Bettelheim, 2013).
Os contos de fadas transmitem significados quer latentes quer manifestos
dirigindo-se simultaneamente a todos os níveis da personalidade,
remetendo à divisão da vida mental (em três partes): id, ego e superego.
Estes níveis da personalidade são portadores de mensagens importantes
para o psíquico (Santos, 2018, cit. Freud, 1920; Freud, 1923).
A grande diferença entre os contos e os mitos reside na forma como são
transmitidos ou narrados: os contos de fadas podem apresentar histórias
improváveis, mas que poderiam acontecer a qualquer pessoa, (vulgares)
ao contrário do que acontece num mito, que transmite uma história
particular em que a personagem e o acontecimento apesar de magníficos
não podem ser transportados para a realidade, sendo impossível para a
pessoa comum projetar-se na história (Santos, 2018).
Os contos de fadas mostram soluções para os problemas da criança,
embora os contos apresentem uma problemática comum.
Mais, enquanto nas histórias dos mitos todas as personagens incluindo os
pais, avós, entre outros, são-lhe atribuídos nomes, nos contos de fadas
apenas as personagens principais possuem uma identificação, todos os
outros são anónimos (pai, mãe, etc.). Isto facilita à criança a identificação
com as personagens e também permite-lhe projetar-se a si mesma e aos
seus familiares (Bettelheim, 2002).
As fábulas fazem pouco apelo à imaginação. A sua moral é evidente e por
norma dão pouca escolha. Deixam pouco espaço para a fantasia (Santos,
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2018). As fábulas continham histórias de animais, magistralmente
contadas, contendo um fundo moral. Escritas em linguagem simples e
atraente, as fábulas de La Fontaine, como exemplo, conquistaram
imediatamente os seus leitores.
• Magia como uma necessidade infantil
“A leitura ensina a abrir-se ao outro, a comungar da sorte do mundo
e dos seus dramas mas também da sua beleza”
Maria Pontes, s/d
“Têm sido, ao longo das gerações, um ponto de desenvolvimento,
permitindo o contacto, de forma lúdica, alegre (ou por vezes
nostálgica), com cores vivas, movimento e música, facilitando o
entendimento na fase da pré-leitura. Depois, e ao longo de toda a
vida, crianças (e adultos) divertem-se quando a história é boa e bem
delineada”
Mário Cordeiro, 2017

Dificilmente encontraremos uma criança que não goste de ouvir uma boa
história. A introdução, “vamos ler uma história” só por si transporta a um
mundo de fantasia, um mundo no qual a criança pode refugiar-se dos seus
medos, angustias e sonhos. Por atuarem num mundo mágico possibilitam
a “transgressão” e desta forma a “fuga” da criança para um mundo mais
aceitável. A criança vai “construir significado para a vida que pulsa ao seu
redor e dentro dela, através do enriquecimento das suas capacidades
interiores, como a imaginação, as emoções e o intelecto” (Souza, s/d).
Segundo Souza, o conto de fadas ajuda a criança a conhecer a história
oculta da constituição das relações sociais do mundo assim como as
diferentes maneiras pelas quais a humanidade age no mundo na eterna
luta pela vida, construindo sociedades e destruindo-as.
Os contos de fadas parecem ultrapassar quer a barreira do tempo quer as
barreiras culturais. Por exemplo, um conto do século IX na China conta a
história de uma menina chamada Yeh-Hsien (conhecida como a Cinderela
chinesa) que é ajudada por um peixe mágico, que lhe dá chinelos de ouro
para a festa da aldeia. Ao voltar para casa, ela perde um dos chinelos, que

Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 9, 2019

14

vai parar nas mãos do governante. No fim, o chefe local apaixona-se pelos
pés pequenos de Yeh-Hsien, em consonância com os costumes chineses de
enfaixar os pés das meninas para que não crescessem. Podemos aqui
reconhecer as origens de Cinderela.
Quando uma história é narrada de forma oral, normalmente é adaptada à
realidade do momento (Santos,2018). Uma criança que esteja
constantemente entregue à explicação dos outros não consegue deixar
transparecer os seus verdadeiros saberes da realidade, e é neste ponto em
que os contos de fadas são importantes para ela poder expandir-se
emocionalmente (Bettelheim, 2013).
Com um conto de fadas a criança é capaz de retirar uma lição essencial
para a sua vida, como por exemplo: se numa história for retratada uma
figura maldosa e perigosa e de um momento para o outro esta mesma
personagem transformar-se num ser amigável e bondoso, então a criança
encontra-se preparada para dar o benefício da dúvida a uma criança de
quem sente receio tornando-a numa companhia aceitável. Segundo
Bettelheim, quanto mais seguro um indivíduo se sente menos necessidade
tem de se projetar num conto de fadas infantil de forma a resolver os seus
problemas.
Muitas vezes, as crianças não pedem para contar uma história nova, pois
preferem ouvir aquela que já conhecem. Talvez esperem que a história
permaneça imutável, que nada mude, nem mesmo o tom de voz ou a
pessoa que a conta.
O início dos contos de fadas “Era uma vez”, “Num certo país”, “Há muitos
anos atrás”, insinuam à criança que a história que vai ser contada remonta
a tempos muito longínquos, colocando a realidade posta de lado
simbolizando um mundo do imaginário e da fantasia. No entanto, por mais
que os contos de fadas se desviem da realidade o seguimento da história
não se extingue. Portanto, a criança pode ter sido transportada para um
mundo de fantasia, mas no final o conto restitui-lhe a realidade da forma
mais segura possível (Santos, 2018). Daqui a criança pode retirar uma
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lição: não faz mal dar largas à imaginação e deixar-se viajar através da
fantasia, o importante é que não se deixa dominar por ela (Bettelheim,
2018).
Ao narrarem os contos de fadas aos filhos, os pais (ou cuidadores) dão a
entender que apreciam e valorizam as experiências internas projetadas
nas histórias atribuindo-lhes significado e sentido. Isto para a criança é o
culminar de um marco muito importante, pois ela vê as suas próprias
experiências internas aceites como realidade (Bettelheim, 2013).
Os contos de fadas começam a apresentar um carácter mais significativo a
partir dos cinco anos de idade (aproximadamente). Nesta fase da vida da
criança ela não considera os contos de fadas assim tão verdadeiros como a
realidade em si. Uma criança pode estar absorvida pelo conto de fadas,
mas sabe distinguir o que é imaginação e o que é real (Bettelheim, 2013).
A externalização dos atos da criança permite-lhe controlar as suas
pressões internas que são, com frequência, predominantes.
Assim, o conto de fadas contém personagens em que a criança consegue
facilmente projetar-se e externalizar os seus processos mentais de uma
forma que ela própria os consegue controlar e compreender (Bettelheim,
2013).
A forma como os adultos contam as histórias às crianças é crucial para que
elas se envolvam emocionalmente e para que criem empatia com as
personagens e o conto. (Bettelheim, 2013).
Ao escolhermos o conto de fadas mais apropriado para a criança devemos
ir ao encontro das suas necessidades. Daí não haver necessidade de
explicar à criança o conto de fadas. É responsabilidade do adulto escolher
os contos de fadas mais apropriados para a idade da criança e de acordo
com a sua fase de desenvolvimento (Bettelheim, 2013).
Ao contar uma história a uma criança, propicia-se uma visão global do
mundo que a rodeia onde é permitido expor os seus sentimentos e
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pensamentos através de uma linguagem simbólica oferecendo-lhe
diferentes perspetivas acerca da vida. (Santos, 2018, cit. Caldin, 2004).
Os contos de fadas favorecem à criança, não só através da terapia, mas
sim na estimulação de diferentes formas de resolução de problemas,
permite-lhes compreender e aceitar os seus próprios sentimentos e
motivações, fomentam a procura do seu autoconceito dando um sentido à
sua vida (Santos, 2018, cit. Monaci, 1990).
• Atelier de Arte-Terapia Temático, os nossos contos
Quando a arte-terapeuta projetou a intervenção com este grupo de
crianças no ensino pré-escolar, tinha em mãos várias pequenas porções de
barro que pretendia com elas formar um todo unificador, que permitisse a
cada uma delas formar e transformar para si o significado que queriam dar
a este atelier. Com idades compreendidas entre os três e os quatro anos
de idade em que, naturalmente, o uso da linguagem oral não está
totalmente desenvolvida e o número de experiências de vida, apesar de
muito significativo, ainda não consegue ser expresso de outra maneira
sem ser por via, muitas vezes, da birra… entendemos que os contos de
fadas seriam um excelente veículo de comunicação entre todos. Na
relação com eles mesmos e com o seu mundo interno, entre eles como um
grupo do pré-escolar, entre eles e a arte-terapeuta (assumindo quase o
papel de contadora de histórias, mas também de acesso a esse material
interno que não é ainda compreendido por eles, mas que passa a ser
aceite) e ainda como forma de preparação para o ensino pré-escolar em
que o ouvir e compreender histórias é um conteúdo essencial para a
entrada no 1.º Ciclo (como projeção no futuro).
Deste modo, começamos a delinear um plano de histórias infantis que foi
sendo alterado e modificado à medida que a intervenção ia avançando de
forma a ir ao encontro do grupo (das suas características e evolução).
Apresentamos, de seguida, os vários temas propostos ao longo da
intervenção. A inspiração na estrutura não poderia deixar de ser: os contos
de fadas.
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Tema 1
Introdução à Arte-Terapia
“Eu sou um conto. E tu?”
Introdução ao Atelier em Arte-Terapia. Pretendemos que todos se
conheçam agora num tempo e espaço próprios, onde a imaginação e a
criatividade são os faróis desta viagem ao nosso mundo interior. É
introduzida a “Mala dos Segredos”, onde são guardadas todas as criações.
Tema 2
Eu conheço-me.
“Uma viagem à Terra do Nunca”
Agora que temos um espaço onde eu posso ser quem eu quiser – atelier
de Arte-Terapia – a história do Peter Pan leva-nos a conhecer um menino
sonhador que não quer crescer. Mostra-nos como é bom sermos
aventureiros e corajosos, levando-nos numa viagem ao seu mundo interior
– a Terra do Nunca. Ensina-nos a ter pensamentos positivos e acreditar em
coisas extraordinárias, que é bom sermos crianças (mas eventualmente
temos de crescer), a importância de ter amigos e, principalmente, que
para sermos felizes temos de vencer os nossos medos.
Tema 3
Eu conheço o mundo.
“A volta ao mundo em 9 dias”
Conhecer o mundo é conhecer o nosso território. Este começa por ser um
território de amor (O Paraíso são os Outros), sendo que o primeiro
território que conhecemos é o corpo da nossa mãe (A Polegarzinha),
depois deste é o nosso corpo e a descoberta do mundo (A Selva de Mogli e
a Floresta da Capuchinho Vermelho). Terminamos este tema definindo o
nosso território aqui, no atelier de Arte-Terapia, a partir da criação do
nosso tapete mágico.
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Tema 4
Eu mereço fazer birra.
“O Lobinho que há em mim”
Usando como mote o espelho mágico da Madrasta da história da Branca
de Neve, somos transportados no seu reflexo para o mundo das emoções.
Espelho de nós mesmos, permitimos a expressão da zanga e da raiva, de
forma criativa e reparadora.
Tema 5
Os meus medos.
“Serei a Bruxa bonita ou o Príncipe feio?”
Quando alguém bate à porta e perguntamos quem é, somos nós que
decidimos se queremos que essa pessoa entre, ou não, em nossa casa.
Aqui a casa é símbolo de nós mesmos – o nosso corpo e mente. Somos
assim convidados a deixar entrar o medo. Descobrimos ainda que os
medos podem não ser reais e que é possível desconstruí-los e vencê-los.
Tema 6
Eu sinto.
O Principezinho
A história do Principezinho convida a refletirmos sobre temas tão
profundos como o sentido da vida, a amizade, o amor e a simplicidade. É
reveladora, de certa forma, da nossa criança interior.
Tema 7
Eu transformo-me.
A Bela e o Monstro
A Bela e o Monstro remete-nos ao tema transformador de ir para além do
superficial. Entrar num espaço mais profundo do ser, onde o Amor vence.
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Um amor por si, um amor pelas suas origens (mais primitivo) e um amor
romântico. Esperamos aqui que haja uma transformação reconstrutora de
si mesmos mas, principalmente na relação com os outros.

Tema 8
À descoberta do conto que há em mim.
Alice no País das Maravilhas
A Alice no País das Maravilhas é a história de uma viagem que nos convida
a mergulhar dentro de nós mesmos. Será que encontramos esse conto que
vive em nós?
Tema 9
À descoberta do mundo.
O Feiticeiro de Oz
O que aprendemos pelas estradas da vida. Descobrir o que precisamos
para fazermos a derradeira viagem dentro de nós. E encontrar em nós,
dentro de cada um, o caminho para casa (porto seguro).
Tema 10
O caminho para casa
Guardo o que quero levar
Sem conto, sem história. Mas com muito sentido. O que quero guardar da
minha viagem ao imaginário dos contos de fadas.

O grupo como um todo
Os elementos-chave que acompanharam as sessões e que serviram de
base (matriz) e estrutura (padrão) que sustentaram a realização das
sessões.
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• A Mala
Aquando da planificação das sessões de intervenção a questão de como e
onde guardar as criações foi colocada e resolvida logo nas primeiras duas
sessões. Propomos aqui uma viagem ao imaginário destas crianças, por
isso, à partida pareceu óbvio e muito intuitivo a escolha da mala de
viagem.
Numa reflexão mais profunda sobre não só a simbologia deste objeto, mas
sobre a importância da mala dos segredos no processo que decorreu a
intervenção (a viagem) parece-nos fundamental ser referida aqui.
A mala teria a função de guardar e armazenar as criações durante o tempo
de intervenção num local reservado e privado onde mais ninguém teria
acesso, sem ser as crianças e a arte-terapeuta nas sessões. Mas a mala
ganhou outro significado. Era mais do que uma caixa de armazém. Passou
a ser o espaço do nosso imaginário onde era possível guardar os nossos
segredos. As criações passavam a poder ser o que cada um quisesse que
fosse para si mesmo porque “era segredo”. Não estávamos a cumprir
apenas a regra do sigilo do que se ia passando nas sessões como a arte-terapeuta tinha planeado no início da intervenção. Não. Foi mais do que
isso. Foi permitir a estas crianças explorarem os seus sentidos, emoções e
sentimentos livremente. Um segredo é qualquer coisa que não se conta a
mais ninguém. Remete ao nosso interior. Não é só secreto, é interno. E
esta mala permitiu guardar e esconder o mais interno ou obscuro ao
mesmo tempo que, aberto em todas as sessões, recebia uma nova luz e
trazia a um nível superior esse material inconsciente ao consciente através
das criações. Recordo um comentário de uma das crianças, quando
abrimos pela última vez a mala e elas iam revendo as suas criações: “Ana,
porque é que quando fizemos isto nos parecia tão bonito e agora não?” A
revelação do que se é ou foi, nem sempre nos pode parecer “bonita”, mas
está carregada de um novo significado e simbolismo a ser explorado.
Estes segredos foram partilhados no grupo e pelo grupo. O que veio a
permitir desenvolver a confiança e as inter-relações dentro grupo.
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Servindo de padrão unificador de todos os elementos, como diz o
provérbio “entre amigos não há segredos”. E há uma vastidão de
provérbios e ditados, que assim como os contos de fadas e histórias
infantis, remetem a imagens e arquétipos que são partilhados e comuns a
todos nós.
De uma forma geral, a mala de viagem transporta objetos pessoais que
levamos para uma viagem. E viajar é sinónimo de alegria quando
pensamos numa viajem de férias ou para um local que há muito ansiamos
conhecer ou para visitar amigos ou familiares. Mas também pode significar
a partida de um local e espaço que nos deixará saudades. Uma perda (da
mala) ou desse local que já conhecemos para ir para um sítio
desconhecido. Nesta situação, pode trazer alguma angústia e desconforto.
Por outro lado, deixa ainda assim espaço para novas oportunidades de
mudança que esperamos que aqui sejam de mudança interna. Com
crianças tão pequenas esta imagem de viagem é sempre acompanhada de
familiares. Não imaginam, à partida, pelo que foi observado, ir de viagem
sozinhos. Trazendo para este imaginário as figuras parentais numa relação
com os seus objetos internos. Remetendo aqui para a ideia de “bagagem”:
tudo o que cada um de nós transporta dentro de si.
A dado momento da viagem, nesta busca pela verdade e descoberta de si,
atravessando rios e mares, passando por locais mágicos, personagens
fantásticos, tempestades e tempos de calma onde fomos levados pela
corrente e navegamos em modo de cruzeiro… tantas foram as paragens e
desvios que a mala foi dando sinal disso mesmo. A mala dos segredos
começou a não fechar com tantas criações. Comentado por alguns que “a
mala não está a fechar bem” resolvemos recriá-la, perto do final da
viagem, para “aguentar até ao fim”. A expressão “a mala não fecha bem”
recorda outro provérbio “não fechar bem a mala” que significa não ter
juízo, ser mentalmente instável ou desequilibrado. Curioso esta
preocupação do grupo para que a mala feche bem até ao fim da viagem
para que as criações se mantenham seguras e bem guardadas dentro da
mala, mas também para que não se percam (deles mesmos, mantendo-se
integrados).
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• O Tapete
A construção do tapete mágico (do Aladino) tinha como objetivo definir e
limitar o território do grupo como um todo. Mas veio a revelar-se o mote
para a criação de um chão comum, um espaço partilhado e vivenciado por
todos. Dando espaço e liberdade para a importância de cada um no grupo,
servindo de matriz (como uma mãe) e padrão (como um pai) ao potenciar
as capacidades criativas e simbólicas dentro do grupo. Promovendo assim
o respeito pelas suas criações e as dos outros. Desenvolvendo a interação
e inter-relação entre todos, não esquecendo os aspetos individuais e a
autonomia de cada um.
Simbolicamente um tapete e no caso da história do Aladino, na versão da
Disney, o tapete mágico simboliza a possibilidade do Aladino ir socorrer o
Génio da Lâmpada e a sua amada Jasmin, permitindo a sua redenção,
“jurando passar a dizer sempre a verdade”. Na versão original, o tapete
simboliza a relação do Aladino com o seu pai, tecedor de tecidos, que
passou anos a ensinar a arte de tecer tecidos ao filho antes de morrer.
Quando vemos um tapete muitas vezes não imaginamos a origem milenar
presente. Além do conforto que eles nos proporcionam, transmitem a
sensação de acolhimento, modificando a energia do espaço. Símbolos de
conforto, os tapetes têm um papel muito importante na harmonia do
ambiente. Permitindo ao grupo criar o seu próprio espaço e o seu próprio
ambiente.
A grande popularidade destes tapetes passa em grande parte pelas cores e
técnicas de tingimento utilizadas há séculos. As cores naturais que ainda
hoje são usadas no Oriente são extraídas das plantas, animais e minerais
presentes na natureza. Por outro lado, as cores utilizadas nestes tapetes
não são usadas e escolhidas ao acaso, tendo por isso um forte simbolismo
e um importante significado associado. Assim como o tapete criado pelas
nossas crianças, em que cada um escolhe a sua cor e os desenhos e
padrões que quer usar no seu pedaço de “tecido”.
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• O Ursinho
O Ursinho surge na intervenção em atelier pela necessidade de permitir a
expressão livre de sentimentos em relação às criações e/ou ao que foi
sendo vivenciado em cada sessão.
Pela dificuldade em exprimirem o que sentiam na partilha final surgiu a
ideia de usar um elemento externo que os transportasse a um lugar de
conforto e atenção plena. Os peluches simbolizam não só o objeto de
transição (mãe-filho) mas também permitem o faz-de-conta.
Representando o papel de pais, puderam “dar um colo a este ursinho”. Ou
seja, o Ursinho passou a assumir o papel de contentor no grupo, abrindo
espaço à partilha de sentimentos sem limitações.
No entanto, este elemento representa mais do que o que acabamos de
expor. Remete-nos às teorias de vinculação entre mãe-filho. Bowlby (cit.
Gutierrez et.al., 2011) “desenvolveu uma teoria designada como teoria da
ligação, ou apego. Para o autor, o comportamento de ligação é concebido
como qualquer forma de comportamento que resulta em que uma pessoa
alcance ou mantenha a proximidade com algum outro indivíduo
diferenciado e preferido, considerado mais forte ou mais sábio. Assim, a
partir de um contexto evolutivo, a principal função do vínculo seria a de
garantir a sobrevivência do indivíduo contra agentes predadores
externos.” É inevitável recorrer ao estudo de Harlow com macacos de
Rhesus. Harlow retirou das suas mães biológicas as suas crias horas após o
nascimento e deixou-os serem criados por mães substitutas (uma de
arame e outra de tecido). A experiência demonstrou que crias passaram
muito mais tempo com sua mãe de pano do que com a sua mãe de arame.
"Estes dados tornam evidente que o contacto de acolhimento é uma
variável de enorme importância no desenvolvimento da afetividade,
enquanto o aleitamento é uma variável de importância negligenciável",
explicou Harlow (1958).
Percebemos também pelo recurso ao Ursinho que cada elemento do
grupo procurava e nutria sentimentos de conforto e segurança. Em

Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 9, 2019

24

resposta ao “O que sentiste hoje no atelier?”: “Muito amor”, “olhinhos”,
“nada”, “a Margarida”, “muitas coisas”, “saltar”, “saudade”, “memória”,
“zombies”, “fofinho”.

CONCLUSÕES
Era uma vez… no meu imaginário – Os Contos de Fadas com crianças de
três e quatro anos de idade foi um trabalho de intervenção em atelier de
Arte- -Terapia Temático que resultou de forma muito positiva junto desta
população. Permitiu um maior conhecimento de si mesmos refletindo
numa maior autonomia, autoconfiança e autoestima. Possibilitou um
maior acesso a informação latente, aprendendo a verbalizar o que iam
sentindo. O grupo como um todo ficou mais unido e cuidou para uma
maior aceitação das diferenças de cada um. Acreditamos que esta
intervenção, nesta faixa etária, beneficiaria se fosse mais prolongada no
tempo, permitindo sessões com tempo de duração mais curtos.
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ENCAIXES EM TERAPIA:
METÁFORAS E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO PESSOAL COM
A EXPRESSÃO CRIATIVA EM BLOCOS DE LEGO
Catarina Capinha
Perante o desafio da transformação do meu pensamento em escrita,
sequência natural é certo mas não por isso fácil, surge a necessidade de
encaixar ideias, de coordenar reflexões e pequenas conclusões que todas
juntam formam algo mais encorpado e que surge com forma mais global,
mais estética e satisfatória.
É curioso que foi exatamente com esta mesma necessidade que,
procurando com o meu
lado criativo, fui explorar
outras formas de chegar
aos pacientes que em
contexto clínico sentia
mais distantes, mais
embotados
criativamente, mais tímidos e
amedrontados com a
partilha emocional e
criativa do contexto
arte-psicoterapêutico.
Registo dos brinquedos que O. trazia para a sessão.
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A primeira aventura criativa com encaixe surgiu com LEGO e com uma
criança de quatro anos com um quadro de ansiedade e uma panóplia de
sintomas consequentes (morder a roupa, roer objetos e variados tiques
orais). Na intervenção arte-terapêutica com as crianças é essencial a
integração da vertente lúdica, e com O. ficou sempre clara a sua
preferência por brinquedos Lego especificamente por policias e heróis.
Maria Montessori ao dizer que “brincar é o trabalho da infância”, quis
dizer que as crianças aprendem através do brincar. As crianças usam o
brincar para expandir e compreender melhor o seu mundo através da
criatividade, do experimentar, do jogo simbólico (imaginativo), da
atividade física e do desporto, da interação social e da observação.
Ao fingir serem adultos, personagens de histórias, ou super-heróis, as
crianças exploram comportamentos, desejos, medos, sentimentos,
prazeres de forma segura, positiva e construtiva.
Tal não é de todo algo novo em Arte-Terapia: o mediador do Tabuleiro de
Areia é de uso corrente no Modelo Polimórfico de Arte-Terapia Português
com vantagens e potencialidades já bem aceites e exploradas. O brincar
ocorre num espaço intermediário entre fenómenos da realidade externa e
da realidade interna, pertencendo ao espaço potencial e a sua evolução é
análoga à deste, surgindo do seguinte modo: brincar sozinho − brincar
compartilhado − experiência cultural.
Trata-se de uma experiência criativa que ocorre numa continuidade
temporo-espacial, e somente sendo criativo é que se acede à
personalidade integral – descobre-se o Eu (o verdadeiro Self). Sem o
brincar não há trabalho do símbolo, do pensamento ou da significação,
indispensáveis a qualquer modulação psicológica.
O Recurso Técnico Artístico da Mediação lúdica em Arte-Terapia é
predominantemente dinamizado com o Tabuleiro de Areia. Estes
apresentam uma função intermediária, situando-se na “área do jogo”.
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O jogo é um espaço privilegiado para a expansão e desenvolvimento do
Self verdadeiro, na medida em que jogar implica:
- Criar uma forma de confrontar e perder medo;
- Ajudar a abrir horizontes, ver de outras formas e quebrar
dogmas;
- Impedir o excessivo controle sistemático ao mesmo tempo que
dá controle da situação;
- Enfrentar a inércia e manter a flexibilidade.
Na sequência do trabalho clínico efetuado com O. fui percebendo que ele
tinha grande prazer com o caráter lúdico dos Legos. E assim percorri esse
caminho com ele, construindo relação com pequenos pedaços como que
construindo Lego...

Exemplos de LEGO e sua evolução por séries desde 1934.

O sistema LEGO é um brinquedo cujo conceito se baseia em partes que se
encaixam permitindo muitas e múltiplas combinações. Criado pelo
dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, é fabricado em escala industrial em
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plástico desde 1958, popularizando-se em todo o mundo desde então
(entre crianças, adultos e pedagogos).
O nome "LEGO" é uma abreviação de duas palavras dinamarquesas "leg
godt", que significa "brincar bem". A empresa passou de pai para filho e
agora é propriedade de Kjeld Kirk Kristiansen, um neto do fundador. Ele
percorreu um longo caminho nos últimos quase 85 anos − de uma
pequena oficina de carpinteiro a uma empresa moderna e global que hoje
é uma das maiores fabricantes de brinquedos do mundo. O tijolo LEGO é o
produto mais importante (nomeado “Toy of the Century” duas vezes). Os
produtos passaram por uma grande evolução ao longo dos anos, mas a
base continua sendo o tijolo LEGO tradicional (sistema patenteado, que
permite através de encaixe de tubos, ilimitadas possibilidades de
construção). É apenas uma questão de estimular a imaginação − e deixar
que uma riqueza de ideias criativas surja através do jogo.
Godtfred Kirk Christiansen, em 1968, apresenta na sua visão as dez
características do produto:
1 - Potencial de jogo ilimitado;
2 - Para meninas e para meninos;
3 - Diversão para todas as idades;
4 - Jogo durante todo o ano;
5 - Jogo saudável e silencioso;
6 - Longas horas de jogo;
7 - Desenvolvimento, imaginação, criatividade;
8 - Quanto mais LEGO, maior o valor;
9 - Conjuntos extras disponíveis;
10 - Qualidade em todos os detalhes.
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De início as figuras eram construídas através da junção de blocos, mas a
partir da década de 70 surgem como figuras especificas ainda que com
partes de encaixe e comutativas (ver figura).

Esquema da evolução das figuras de LEGO desde 1974.

Hoje em dia existem várias séries de diferentes complexidades, temáticas
e para diferentes idades (com utilização desde o Pré-Escolar até a
Universidades como o MIT). Em 2015, foi considerada a marca mais
poderosa do mundo, de acordo com estudo realizado pela empresa de
consultoria Brand Finance.
Tem tido utilizações muito diversas tais como: formação e consultoria em
empresas (por exemplo com o Sistema Lego Serious Play onde são
trabalhadas competências nas equipas) e terapia de foco cognitivo
comportamental (Lego Therapy, intervenção especifica em grupo para
crianças com espectro autista que surge nos USA com o neuropsicólogo
clínico Dr. Daniel LeGoff). Tomando o exemplo da terapia de LEGO torna-se interessante a análise: esta foi criada tendo por base especificamente a
natureza dos brinquedos de construção LEGO e da sua extraordinária
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popularidade entre as crianças com autismo. Tem como objetivo principal
ser um programa eficaz de estímulo de habilidades sociais (a ser usado em
várias configurações) e transferível para interações com outras crianças no
mundo real. A abordagem principal é envolver as crianças com o
desenvolvimento de habilidades, a fim de alcançar os objetivos
relacionados com o jogo de LEGO. O mais interessante é que ao ser
dinamizada em grupo permite a interação colaborativa entre pacientes,
dando-lhes a sensação de pertença: as crianças conseguem trabalhar em
equipa numa atividade metódica de construção de forma sistemática, com
regras pré-estabelecidas, sempre a trabalhar as suas fragilidades na relação e
nos aspetos sociais (principal dificuldade das crianças com autismo).
Assim torna-se possível às crianças trabalhar em grupo com uma interação
sistematizada estimulando a comunicação, a resolução de problemas, a
criatividade e a interação em prol de um objetivo comum: a resolução da
montagem. São estabelecidos diferentes papéis em cada sessão (três
papéis fundamentais que se vão alternando: engenheiro, fornecedor e
construtor), a criança recebe uma responsabilidade e deve tomar decisões
durante a brincadeira. O terapeuta é um facilitador da interação
(apontando dificuldades e estimulando na busca por soluções) e conduz a
atividade durante a “brincadeira”.
A utilização dos blocos de LEGO em arte-terapia tem poucas, ou mesmo
nenhumas, semelhanças com a intervenção descrita acima. São utilizados
segundo o modelo de intervenção de Arte-Terapia Polimodal e o seu
enquadramento é como mediador criativo.
Ao pensar nos LEGO em Arte-Terapia como suporte criativo estes são uma
atividade simples, previsível, repetível que pode ser realizada sozinha sem
ajuda externa ou em grupo.
As principais características são:
 Sistema de brinquedos em que as unidades que os compõem se
parecem e que se comportam de formas semelhantes;
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Requerem fortes habilidades motoras e força significativa nas
mãos;
Estimulam competências espaciais;
Estimulam competências visuais;
Estimulam competências analíticas;
Estímulo à abstração criativa (do bloco reto à forma redonda por
exemplo);
Apelo criativo pelas cores primárias, pelas cores secundárias com
pouca saturação e pelas cores intensas;
Permitem construção plana e em tridimensionalidade;
Jogo LEGO é universal (modelos e estruturas LEGO tornaram-se
bem reconhecidos não só como modelos de brinquedos, mas
também como formas de arte por utilizadores de várias idades);
O grau de complexidade é adaptável às competências e
particularidades de cada pessoa.

Especificamente na minha experiência clínica com o Lego algumas
particularidades começaram a destacar-se.
O primeiro desafio que senti foi relacionado com o suporte da criação. O.
aderia e criava com facilidade, mas os objetos que criava ficavam algo
frágeis e "sem fundo". Facilmente se quebravam e ficam em geral numa
estante ou na caixa das peças. Refletindo simbolicamente algumas
questões surgiam na minha mente:
Figura sem fundo? Em termos de Gestalt parece-me essencial que a
criação seja aprofundada e enriquecida com uma cena/fundo, um tudo
onde encaixa um algo criado.
Criação sem pertença a um contexto? Mesmo quando perante uma
criação em fundo branco exploramos com o paciente o espaço potencial
do vazio. Onde ficava este movimento com o uso de Lego: perdido num
limbo desconhecido e sem referências.
Quebradiço como fragilidade emocional ou relacional? Papel do terapeuta
na sua capacidade de cuidar era claramente posto em causa.
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Criação guardada na caixa dos blocos? Simbólico de descuido terapêutico?
Angústia de fragmentação ou de destruição? De aniquilação por outro
paciente? Espaço pessoal da "capa" dos desenhos ou pintura inexistente...
Para evitar comecei a refletir e a pensar como colmatar criativamente
estas questões. Pensei estimular o uso dos fundos padrão LEGO. Estes
fundos são, no entanto, pouco rijos para suportar construções sem
estarem pousados no chão ou na mesa. São também monocromáticos
(verdes, azuis ou cinzentos) o que reduz também as potencialidades e a
criatividade.

Placa clássica de fundo (chão) de LEGO.

Estes fundos também não têm limites claros, sendo sempre um quadro
sem moldura perdendo aqui o potencial de trabalhar continente e
conteúdo com a uma criança que não conseguia lidar com os limites da
sua própria ansiedade e uma mãe que não o conseguia conter nem apoiar
na sua angústia. Era até notório que a própria mãe não respeitava os
limites deixando a sua própria emocionalidade derramar e afetá-lo.
Também se tornava difícil cuidar daquele pequeno mundo criativo entre
as sessões. Voltava a ter vários problemas com a conservação e cuidado e
perdia a potencialidade rica de continuidade de exploração entre sessões.
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Para melhor explorar com ele o potencial cénico dos cenários por ele
criados
e
pelas
personagens que inventava
senti a necessidade de
manter suspensos entre
sessões esses cenários.
Assim nasceu o Tabuleiro
de Lego na sala de terapia.
Este
tabuleiro
fica
pendurado na vertical na
parede à semelhança de
um quadro ou pintura. E
assim se impôs ao espaço
terapêutico a Arte Lego.
Da Lego Art destaco três
autores:
Alex Masket ("Kenectic
Bleu" é uma das criações
que vemos na figura) é um
artista com autismo que
fez toda a sua carreira
artística com criações em
Lego. São criações muito
poderosas, vibrantes e de
cores marcantes e graves.
Catálogo de obras de Masket (composições e Colagens).
Ele
é
um
artista
completamente autodidata
cujo trabalho é focado na interação entre cor e forma. Utilizando vários meios de
comunicação de maneiras não ortodoxas para realizar a sua visão, Alex tem um
processo totalmente individualista (sem influências externas), criando peças
que são complexas, compostas e lindamente equilibradas.
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Tem 25 anos, tem autismo severo e a capacidade de comunicar
verbalmente bastante afetada, no entanto tem um sofisticado sentido de
cor, interesse por letras e números e um impulso enorme para criar arte
desde os dois anos de idade.
Um outro autor que fez
carreira com criações
em Lego é Sean Kenney.
Este americano cria em
Lego
imponentes
esculturas
contemporâneas
em
cores
primárias e em grande
escala.
Desde os 15 anos que
Sean se dedica ao Lego
de forma exclusiva,
afirmando que estas
criações são um espelho
da sua personalidade:
ele descreve-se como
estruturado, organizado
e lógico, mas divertido e
Keneth com uma escultura da sua autoria e um dos seus
brincalhão. Como meio
quadros.
artístico, Sean refere
que adora ver as reações das pessoas ao que ele cria. A utilização do LEGO
torna-o inerentemente divertido e irreverente, o que ele aprecia visto
sentir que "a arte não precisa ser tão séria o tempo todo" sic.
Também na arte fotográfica começou a surgir a integração do Lego e de outros
brinquedos, como suporte integrativo, com o fotógrafo Brian Mcarthy, que se
inspira no processo arte-terapêutico de crianças sobreviventes de guerra
com o objetivo de fazer refletir sobre o impacto da guerra.
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Na
figura
podemos
comtemplar
uma
das
fotografias da autoria de
Mcarthy. Esta foi criada com
base na experiência de uma
menina síria sobrevivente aos
bombardeamentos da cidade
de Aleppo. Podemos ver o
desenho feito pela menina
onde representa a solidão e a
sua culpabilidade por ter sido
a única sobrevivente da sua
família.

Voltando ao Tabuleiro de Lego este surgiu como um irmão do Tabuleiro de
Areia com algumas características em comum, mas outras díspares.
Assim as principais características são:

Quadro de LEGO® utilizado na prática clínica
de Arte-Terapia/Arte-Psicoterapia.

- Dimensões de 80 cm por 60 cm;
- Base em suporte vertical (permite alternar entre pendurar as criações na
parede, trabalhar em suspenso na vertical ou horizontal, tal como o
tabuleiro de areia, e também trabalhar num contínuo entre sessões);
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- Base com uma moldura (permite o apelo artístico Lego em forma de arte
de parede e limite "continente/ conteúdo”);
- Base com cores variadas e não apenas uma cor como as bases usuais do
Lego (permite extrapolação criativa pelo apelo da cor ao contrário da base
monocromática);
- Moldura com suporte de encaixes em outras direções (permite
extrapolação criativa em várias direções);
- Disponibilização de peças bloco lego e miniaturas de variados géneros;
- Uso de caixas de diálogo para construção de fotogramas de situaçõesdesafio;
- Metáfora do uso alternativo de material inusual para criações artísticas
como estímulo de criatividade.

Imagens de construção de diálogos em LEGO.

Viktor Lowenfeld, que sempre inspirou as teorias da Arte-Terapia, sublinha
que: “Os materiais adequados e o desenvolvimento de recursos
desempenham um importante papel na expressão da arte. Qualquer
material usado deve ser adequado às necessidades de criatividade”.
Além da criação de um tabuleiro específico de suporte Lego procurei criar
condições para que também no Tabuleiro de Lego tal como no de Areia
fosse possível criar com a hipótese de colocação de miniaturas, mas de
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Lego. Colecionei personagens de forma a criar um leque muito amplo e
representativo dos mundos real e simbólico: podem ser de cariz neutral,
facilitando o deslocamento e projeção de elementos de significado interno
ou de maior conotação simbólica, individual, cultural ou coletiva,
propiciando a identificação.
Assim o resultado da construção será
Evolução das criações de O.
uma imagem tridimensional ou
composição rica de significações em
volta da qual se realiza o trabalho
terapêutico. Logo, torna-se possível
com o Tabuleiro de Lego como uma
modalidade terapêutica, facilitar a
expressão dos mundos arquetípico,
simbólico e intrapessoal, e em
1 - Telhados e paredes frágeis,
figuras agressivas com lutas (onde
simultâneo trabalhar preocupações
"bons" perdiam).
diárias relativas à realidade externa
que possam surgir.
A observação clínica permitiu perceber
que, além das potencialidades de
espelho facilitadoras da criatividade
que são comuns às do Tabuleiro de
Areia, o uso de personagens de Lego
2 - Muros contentores, figuras
possibilita algo mais: os bonecos de
"boas" protegidas das agressivas.
lego
permitem
intermutar
componentes. Trocar cabeças, troncos
e pernas acarreta uma riqueza criativa
e um potencial metafórico não
possível com as miniaturas de
Tabuleiro de Areia. É possível
personalizar a personagem dando
espaço de representação para aspetos
3 - Construções tipo fortes,
miniaturas agressivas e "boas"
sobra do Self, desejos menos claros,
separadas, mas com elementos de
idealizações ou aspetos superegoicos
Ponte (ligação).
do Self...
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Com este recurso é possível pôr em ação, os dois modos de pensar –
discursivo e não discursivo, consciente e inconsciente – podem alternar,
permitindo uma nova ordenação e integração dos afetos.

Registo do Tabuleiro de Lego entre sessões.

POTENCIALIDADES DO TABULEIRO DE LEGO:
- A experiência de construção por encaixe (a partir do manuseio de
motricidade fina e a extrapolação criativa espacial) promove um processo
criativo com forte impacto que é metafórico das necessidades comuns de
procura de novas perspetivas necessárias às adaptações reais (e psíquicas)
na vida.
- As experiências de construção de objetos (a partir da imaginação ativa),
promovem o processo de organização interna e oferecem a possibilidade
de dar forma visualizável às imagens simbólicas.
- As experiências do Tabuleiro de Lego (a partir da imaginação ativa),
promovem o processo individual e oferecem a possibilidade de dar forma
visualizável às imagens internas.
- Tomar consciência da importância do papel do jogo dos símbolos no
processo de cura (os símbolos = miniaturas do Lego e símbolos criados
pelo paciente), como reflexos de imagens tanto do inconsciente coletivo
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como do pessoal, na medida em que o desenvolvimento do indivíduo será
potenciado através dos símbolos, uma vez que representam algo de
significativo.
- A larga variedade de figuras e das possibilidades de combinações das
partes destas corresponde a outro nível de multiplicidade criativa interior,
que está escondida em cada pessoa: um convite para o paciente se abrir,
associar e ser livre
para expressar a sua
riqueza interior.
- O Tabuleiro de Lego
permite um palco
para o imaginário
onde os elementos
simbólicos adquirem
a configuração de
objetos reais que
poderão ser manejados
e investidos de um
Palco e personagens no Tabuleiro de Lego entre sessões.
modo dramático.
- O espaço do tabuleiro
é essencialmente exteriorizador ou expressivo, permitindo a representação
simbólica de constelações internas.
- A partir da facilitação e representação dos personagens, torna-se possível
refletir sobre o valor dos símbolos, colocando em diálogo num suporte
para fazer e ensaiar os conflitos internos, incentivando a narrativa
simbólica.
- A sua imediatez e facilidade de construção, não implicando a necessidade
de competências técnicas, torna propícia a sua utilização, uma vez que se
situa num registo intermediário de comunicação, cuja integração facilitará
a passagem para outros recursos técnicos artísticos.
- Mediador que apela à construção como que de uma instalação, que pode
ser explorada através de técnicas dramáticas e servir de ponto de partida
para a criação de uma história.
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Relativamente às funções da criatividade a técnica de Tabuleiro de LEGO®
põe em ação o formalismo, a extrapolação e a personificação (com a
possibilidade de construção por composição com peças de novas
personagens).
É também de realçar a possibilidade (só por si organizadora para a psique)
de planear e antever os resultados da construção. Mesmo quando perante
impulsos mais destrutivos existe a oportunidade criativa de optar entre a
polaridade de construir e destruir (tal como na mitologia com a história de
Eros e Tânatos em que Eros fica com flechas de amor e de morte:
metáfora da conciliação psíquica que todos temos de pulsões de vida e de
morte).
O percurso clínico com O. não foi caminho de certezas absolutas, nem de
construções indestrutíveis. Foi sim um processo de crescimento, de
exploração, de tentativas e erros, de dança criativa conjunta.
Não sou terapeuta de LEGO, sou arte-psicoterapeuta. Mas com O. fui o
que ele necessitava, fui ao encontro dele e nesse percurso ganhei eu
própria novas construções, novos espaços potenciais criativos e tiro disso
uma importante conclusão: não é possível ser arte-psicoterapeuta sem se
estar disponível para seguir a imaginação do paciente, sem se estar
criativamente ativado de forma a dar resposta criativa na dinâmica
relacional.
Na constelação relacional arte-psicoterapêutica coexistem e interagem
Terapeuta, Paciente e Criação. Um terapeuta que não esteja ativo
imagética e criativamente não está disponível de forma genuína e integral
estando por isso nesta constelação de forma desligada e desconexa.
Metaforicamente seria como estar com um dos sentidos desligado, sendo
que considero que a criatividade é um sentido, um modo de sentir
relacional essencial à intervenção arte-psicoterapêutica.
Se O. me levou por este caminho e fez de mim “arte-terapeuta de LEGO"
estou-lhe grata. E certa de que sou uma construção, também eu, enquanto
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terapeuta. Uma construção feita de peças e blocos deixados por cada um
dos meus pacientes, que a cada desafio me forçaram a aprender, a crescer
e a criar terapeuticamente, em parceria com eles, o seu processo
terapêutico e de transformação pessoal.
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A ARTE BRUTA INFANTIL NA
EDUCAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
PESSOAL
COMUNICAÇÃO NO 19º CONGRESSO DE ARTE-TERAPIA,
SPAT.

Francisca Vaz Pires
BREVE INTRODUÇÃO DE JOÃO AZEVEDO E SILVA, Presidente
honorário da SPAT

Frequentemente põe-se em causa a designação de arte bruta mas se nos
ativermos aos vários sentidos da palavra Bruto ela pode ser bem adequada
pois entre os diversos significados o termo pode pretender realçar aquilo
que é puro, o que não foi submetido a manipulações várias (um diamante
em bruto…) o que não esteve sujeito a deduções ou teorizações.
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No nosso caso pode ser entendido como algo – criança – não tratada, não
conspurcada por “pedagogias” repressivas.
A esse respeito, não recordo bem qual era o Pintor – suponho que uma
personagem de um romance de Bernard Shaw – que face à próxima
entrada de um seu neto na escola primária, comentava: ensinem-lhe o que
quiserem… mas não o ensinem a desenhar; ou seja: deixem a sua
criatividade espraiar-se… em bruto.
Sem querer apelar, em demasia para um eufemismo, poderia dizer que “a
criança é um diamante ainda em bruto”.
Pois é isso mesmo que a doutora Francisca Vaz Pires conseguiu nas suas
intervenções arte-terapêuticas junto de crianças, tendo o cuidado de não
carregar demasiado o colorido “terapêutico” para ajudar a expandir-se a
criatividade bruta em questão.
É também o que eu tento fazer – por tabela – quando acompanho e
comento o seu trabalho; ou melhor dizendo: quando dialogamos sobre
ele, como já aqui o sublinhei em anterior congresso.
Isto para deixar claro que o que ambos pretendemos é que o bruto – por
vezes brutal, por carência – da criança em natural desenvolvimento vai
evoluindo para o expressivo, terno, imaginativo – às vezes agressivo, sem
dúvida – criar.
E tentamos fazê-lo, tão longe quanto sejamos capazes, sem imperativos
categóricos que não excluem a firmeza.
E agora a doutora Francisca Vaz Pires vai expor as suas formulações e
depois apresentar “casos clínicos” que ambos comentaremos…
Mas agora antes de lhe passar a palavra queria agradecer-lhe o prazer que
me tem dado durante as nossas sessões de trabalho.
Obrigado! E tem a palavra
João Azevedo e Silva
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A ARTE BRUTA INFANTI L NA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PESSOAL
No XVIII Congresso Português de Arte-Terapia, onde se comemorou o XX
aniversário da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia (SPAT), ambos
protagonizamos uma comunicação intitulada “Aprender com a experiência
– à maneira de Bion”, na qual sublinhamos o prazer sentido nas nossas
sessões de trabalho (vulgo supervisão), em aprendermos com as
experiências.
Tenho o privilégio de receber os seus ensinamentos, transmitidos como se
de uma conversa se tratasse: claros e enriquecedores, apanágio de alguém
de muito saber, eu saio a ganhar.
Obrigada

Não há muitos casos de autodidatas na aprendizagem da escrita e da
leitura, dificilmente estas competências são adquiridas sem o
conhecimento dos signos e significados do alfabeto, mas desenhar, pintar
ou modelar é inato, é Arte.

V – 4 anos

Harting

Arte Bruta é o termo dado por Jean Dubuffet em 1945, para designar a
arte criada por indivíduos com um carácter espontâneo e imaginativo. As
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suas obras surgem como uma procura de si, condição que os liberta dos
condicionamentos académicos ou formatações prévias, vivenciam a
criança, no gesto largo e espontâneo, na tinta pastosa que lhes empresta
o prazer do manipular do barro, da lama, da areia, ou da mistura das tintas
que transforma a cor.
Cito Dubuffet: “A minha curiosidade persistente em relação aos desenhos
das crianças, e de todos os que nunca aprenderam a desenhar, deve-se à
minha esperança de encontrar neles um método para reintegrar objetos
que andam à deriva…(a esperança de) encontrar, a partir de uma bússola
de olhares inconscientes, os traços involuntários inscritos na memória de
qualquer ser humano “vulgar”, e as reações afetivas que ligam cada
indivíduo às coisas que o rodeiam e prendem no seu olhar”.

V – 5 anos

Dubuffet

A arte na criança não é obra de arte, é espontaneidade, liberdade e afeto,
bruta porque está por lapidar. Não a lapidem, cuidem-na.
Para dar sentido ao vivido e assim descobrir a razão, a criança ensaia no
brincar de faz de conta e nas primeiras expressões: desenho, modelagem
ou pintura o significado que procura para crescer. A razão começa a ser
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vivida em termos mágicos. Sem espontaneidade, liberdade e afeto não há
magia.

Piu-Piu

Surge a garatuja, sem preocupação
traço, cor ou forma, a interpretação
V – 4de
anos
Harting
nesta fase não é mais
que atribuir ao traço o nome de um objeto que a
criança tem em mente.

T – 3 anos

Miró

Ideográfico, a expressão mais sentida do que observada, a mão tem
dedos: quantos? – não importa.
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Dubuffet

Imagem rebatida, exprime uma sensação corporal do espaço, as suas
figuras são deitadas no plano do papel envolvidas no desenho como se a
própria criança fizesse parte.

C – 5 anos

Miró

Surge a perspetiva afetiva quanto maior for a proximidade da criança com
o objeto, maior a sua representação, assim o seu cão pode ser maior que
uma árvore.
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Chagall

Transparência, o que a criança sabe que existe é representado,
independentemente da opacidade.

A - 5 anos

Paula Rego

Humanização onde a criança projeta o seu mundo anímico, ela humaniza
tudo.

A criança pensa em fadas e acredita nas fadas
Age como um deus doente, mas como um deus.
Porque embora afirme que existe o que não existe
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Sabe como é que as coisas existem, que é existindo,
Sabe que existir existe e não se explica,
Sabe que não há razão nenhuma para nada existir,
Sabe que ser é estar é estar em algum ponto
Só não sabe que o pensamento não é um ponto qualquer.
Fernando Pessoa
As ciências da educação mudaram os paradigmas existentes e a elas se
deve grande evolução na educação.
Psicologia observa, interpreta comportamentos, avalia, ajuda o indivíduo a
pensar-se.
Pedagogia a arte de envolver a criança na curiosidade do saber, brinca
oferece, propõe o que cada um está apto a dar, sem queimar etapas. Há
conceitos teóricos, capacidades expressivas que dificilmente podem ser
aprendidas quando se deixa passar a idade ótima, assim como bloqueios
quando não se respeita as fases de desenvolvimento e o ritmo de cada
um.
Cada criança é uma criança, mas todas necessitam de criar livremente,
estabelecer uma relação afetiva, um meio afetivo da segurança, mas
também conhecimento que estimula o desenvolvimento da cognição.
A pedagogia terapêutica baseada nos ensinamentos do ponto de vista
técnico, é sobretudo uma questão de relação humana, da relação de
objeto, pensada por Freud, que é usada na relação terapêutica, mesmo
para aqueles que não são terapeutas ou psicoterapeutas.
Maria Montessori, educadora, médica, e pedagoga, propôs: que se ajude a
criança a descobrir os seus erros, antes de lhos apontar.
Na relação terapeuta, pretende-se que a criança pense a razão dos seus
sentires e comportamentos não a censura, pôr a forma à frente do afeto.
Arte Bruta na Educação e Desenvolvimento Pessoal: segundo C, 11 anos,
liberta do seu jeito para as artes elogiado na família, na escola, junto dos
pares, mas pouco sentido. Aquando da criação da pintura que passamos a
exibir, diz:
“A pintura tem possibilidades, diz coisas sobre nós que nem sabemos”
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Arte-Terapia/Psicoterapia:
DA DESORDEM À ORDEM ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE
IDENTIDADE

Ruy de Carvalho

O título do meu artigo poderia facilmente aludir à apresentação de um
estudo de caso, ilustrando como através da criação artística seriada em
contexto arte-psicoterapêutico se torna plausível o reforço da identidade e
estabilização inerente de um paciente. No entanto não é tal minha
intenção, mas antes partilhar algumas reflexões pessoais que têm pautado
a minha procura de identidade dentro da Arte-Terapia/Psicoterapia no
âmbito da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia. Efetivamente senti
desde sempre que a Arte-Terapia/Psicoterapia apresentava uma
necessidade premente de validação de uma identidade específica, na qual
me revisse. Há alguns anos atrás, numa outra comunicação intitulada
“Identidade e alteridade, uma perspetiva polimórfica” brinquei dizendo
que tendo a Arte-Terapia tido diversos desenvolvimentos regionais, com
diferentes perspetivas conceptuais, incorria no risco de uma perturbação
de Identidade Múltipla ou como é mais atualizado e politicamente correto
Perturbação Dissociativa da Identidade.
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De facto é notória a difusão de identidade, com inerentes vazios de
fundamentação específica deixando-a à mercê do anaclitismo de
sustentação teórica, no que pode ficar comprometida a homeostase
processual, propiciando-se os acting-outs disruptivos da prática à mercê
do caos da poética individual. Assim, se calhar começo a vislumbrar na
Arte- -Terapia uma Perturbação Border-Line da Personalidade. Peço que
me desculpem o humor negro, não pretendendo ofender nem colocar
ninguém em causa. Aliás, é na diversidade que se compõe a riqueza de
perspetivas da alteridade na Arte-Terapia, desde que se suporte por si
própria e não que subsista à custa das conceptualizações de outrem.
Causa-me alguma confusão a subsidiação da Arte-Terapia a outros
modelos terapêuticos, o que em nada a credibiliza e somente a confina a
visões parcializadas.
Enquanto se tentar explicar o funcionamento e a ação na mente da Arte-Terapia/ Psicoterapia através de outros referenciais teóricos incorre-se na
confinação do entendimento do seu efeito terapêutico, com a bizarria da
subsidiação a teorias psicológicas particulares.
Tal torna-se evidente na adjetivação a que a Arte-Terapia é submetida
com uma miríade de designações:
Arte-Terapia Expressiva, Arte-Terapia Analítica, Arte-Terapia Grupanalítica,
Arte-Terapia
Integrativa,
Arte-Terapia
Junguiana,
Arte-Terapia
Winnicottiana, Arte-Terapia Gestáltica, Arte-Terapia de Waldorf, Arte-Terapia baseada nas neurociências, Arte-Terapia Existencialista, Arte-Terapia Transpessoal, Arte-Terapia Polimórfica…
Poderia continuar indefinidamente por uma multiplicidade de perspetivas
que, sendo meras parcializações, em nada influenciam para a coesão e
estruturação da identidade da Arte-Terapia e até deixam a falsa ideia de
que lhe falta consistência, precisando de se suportar noutras correntes
terapêuticas. Em particular, é-me terrivelmente difícil entender
perspetivas parcializadas da Arte-Terapia que se baseiam numa única
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referência, como Carl Jung, independentemente da sua validade, mas por
vezes com o óbice que tais ideias pertencem ao passado e será difícil
contextualizá-las nos nossos dias. A integração da Arte em contexto
terapêutico é demasiado complexa para se confinar ao reducionismo de
um autor, ainda por cima, por vezes, interpretado de forma enviesada e
cheia de mitos. Por outro lado, isso contribui para a falsa ideia de que
terapeutas com formação nas mais diversas correntes psicoterapêuticas
estão aptos à prática de Arte-Terapia, bastando juntar arte ao que
praticam. Também pode ser responsável pela difusão da identidade, a
separação entre Arte-Terapia e Arte-Psicoterapia, o que abordo mais à
frente.
A exemplo de tal confusão no encarar da Arte-Terapia ocorrem-me duas
situações passadas comigo. Uma delas aconteceu no Brasil quando após
ter apresentado uma comunicação perante 700 pessoas e ter estado numa
longa fila a responder às solicitações das audientes, fui surpreendido com
a questão de se eu sabia dar indicação de uma formação em Arte-Terapia
de base transpessoal. Naquele momento senti que a mensagem da
especificidade da Arte-Terapia que tentara passar não tinha sido
entendida. A outra situação aconteceu em Portugal. Recebi um e-mail de
uma aluna de um colega de outra Sociedade pedindo-me que lhe desse
referências bibliográficas sobre Arte-Terapia de base existencial, pois
pretendia investigar tal, de modo a desenvolver uma secção da ArteTerapia naquela sociedade. Tive que lhe responder que a Arte-Terapia não
seria divisível de acordo com a teoria psicológica preferida e que,
portanto, tendo uma pessoa formação num modelo particular de
psicoterapia isso não a tornava apta à prática de Arte-Terapia. Esta não é
situação única pois é do meu conhecimento que em Portugal no âmbito de
diversas outras sociedades de psicoterapia a Arte-Terapia é realizada, sob
a égide da “modificação da técnica”. Assim, parece que para os outros
terapeutas a Arte-Terapia é uma abordagem menor, bastando para si
juntar artes àquilo que fazem usualmente para validarem a sua prática de
Arte-Terapia. E nesta medida a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia tem
recebido propostas de terapeutas para virem dar formação aos nossos
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arte-terapeutas, em Arte-Terapia Junguiana, Arte-Terapia Gestáltica, ArteTerapia Espiritual, entre outras, bastando uns quantos fins-de-semana
para se ter uma “especialização” de Arte-Terapia nessa área. Igualmente
em Portugal multiplicam-se as formações de Arte-Terapia que associam
Reiki, Waking Dreams e técnicas artísticas, ou formações on-line de ArteTerapia em 80 horas ou pouco mais ou menos. Tudo isso, não deixa de me
causar um sentimento de estranheza e de preocupação relativamente ao
futuro da credibilidade da Arte-Terapia. Ainda por cima algumas dessas
formações são dadas por profissionais de áreas diversas sem uma
formação credível em Arte-Terapia.
A regulamentação da formação e a profissionalização da Arte-Terapia
tornam-se pois prementes para o futuro daquela. Em Portugal a Sociedade
Portuguesa de Arte-Terapia, tentou já desenvolver algumas démarches
nesse sentido. Numa primeira abordagem foi dado o parecer que o Estado
Português não estava a reconhecer novas profissões, o que é muito
estranho nos nossos tempos. Posteriormente foi-nos referido que os Arte-Terapeutas em Portugal eram pouco numerosos e como tal não
justificavam o reconhecimento profissional. Paradoxalmente, a formação
dada pela Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia é uma Formação
Profissional reconhecida por um departamento do Estado Português, a
DGERT, com 1200 horas para os arte-terapeutas e 2200 horas para os arte-psicoterapeutas.
Por outro lado, a ordem dos Psicólogos Portuguesa reconhece e credita a
formação em Arte-Psicoterapia desenvolvida pela Sociedade Portuguesa
de Arte-Terapia. Os psicólogos que finalizam esta formação na nossa
Sociedade obtêm automaticamente o título da Ordem dos Psicólogos de
Especialista em Psicoterapia. Ainda, a Sociedade Portuguesa de ArteTerapia é associado fundador da Federação Portuguesa de Psicoterapias,
de que sou Vice-Presidente do Conselho Científico, a qual está a tentar
atualmente junto do Ministério da Saúde e da Assembleia da República
Portuguesa que a prática da psicoterapia em Portugal seja reconhecida
como profissão, per si. Ainda, a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia tem
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um protocolo com a UBAA (União Brasileira de Associações de ArteTerapia), o que abriu a possibilidade de se pertencer a um dos maiores
grupos profissionais de Arte-Terapia, com alguns milhares de associados.
Esta é uma oportunidade a quando o gradiente interno não é suficiente e
eficaz na consolidação, sendo preciso investir no externo na procura de
retroação reforçadora pela validação externa.
Referi-me há pouco à tendência para se fundamentar a Arte-Terapia em
outros modelos conceptuais. Eu próprio incorri nesse risco nos primeiros
anos da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia. Tendo a minha formação
de base psiquiátrica sido desenvolvida num serviço de Psiquiatria do
Hospital Miguel Bombarda composto maioritariamente por psiquiatras
psicanalistas e grupanalistas, a visão psicanalítica impregnava a orientação
e prática psiquiátrica.
Nesse serviço, onde me iniciei na psiquiatria em 1988, havia diversos
psiquiatras artistas, como o conhecido escritor Dr. António Lobo Antunes,
a poetisa, e minha chefe, psiquiatra e psicanalista, Dra. Manuela Brazette
e a também cineasta Dra. Margarida Cordeiro. Esta última realizou um
filme de curta-metragem, intitulado “Jaime”, sobre um paciente artista
plástico, que passou a maior parte da sua vida internado no serviço onde
trabalhei naquele Hospital. Recomendo vivamente o visionamento do
filme pois está disponível na internet e legendado em francês. Nesse
mesmo Hospital, na altura o asilo de Rilhafoles, o Dr. Miguel Bombarda
(cujo nome foi atribuído mais tarde ao Hospital), juntou no final do século
XIX uma das maiores coleções de arte de pacientes mentais da Península
Ibérica. Tal espólio, hoje em dia completamente alienado, foi utilizado
pelo Dr. Júlio Dantas para escrever o primeiro e único livro português
sobre Psicopatologia da Expressão intitulado “Pintores e Poetas de
Rilhafoles” publicado em 1900. Valeu-lhe o ódio dos primeiros artistas e
poetas surrealistas portugueses, pois apontava na arte espontânea dos
alienados as características da arte surrealista. É um livro fantástico com
uma descrição muito detalhada das características da expressão criativa
pictórica e poética das diferentes entidades nosológicas identificadas na
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altura, estabelecendo características diferenciais. Penso que este
património terá influenciado subliminarmente o espírito clínico vivido na
equipa de Lisboa do 1º e 2º Bairros, em que trabalhei naquele Hospital. A
título de outro exemplo o chefe do serviço, o Dr. João Azevedo e Silva,
com o qual fundei a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, organizava
anualmente um encontro no serviço intitulado de colóquio de “Arte e
Psicopatologia”. Daí que no contexto do serviço, tendo em conta a sua
base psicanalítica, fossem promovidas iniciativas de autonomia e
desenvolvimento dos utentes. Havia hortas cuidadas pelos pacientes, um
clube-café (Clube Dr. Medina) gerido pelos pacientes, que se apoiavam
mutuamente, a terapia ocupacional colocava a ênfase nas atividades
artísticas e os pacientes podiam ainda ser inseridos nas oficinas de
manutenção do Hospital, onde eram também realizados trabalhos para o
exterior. Periodicamente organizavam-se excursões pelo país com os
pacientes, sendo usados fundos de donativos e da gestão do clube. Foi
neste contexto que introduzi a Arte-Terapia em Portugal, e pela primeira
vez em contexto hospitalar, tendo realizado formação em Arte-Terapia no
início da década de 1990 em Inglaterra. Numa fase posterior, fui consultor
do Programa Terapêutico de Perturbações da Personalidade, fundado por
dois colegas que fizeram um estágio nos Estados Unidos com Otto
Kernberg, o Dr. Victor Rodrigues e a Dr.ª Luísa Gonçalves. O modelo de
intervenção daquele em pacientes com perturbações da personalidade foi
importado e reproduzido em Portugal. Aí foi por mim introduzida a nuance
da Arte-Terapia, que mostrou resultados interessantes. Mais uma vez a
base psicanalítica era inevitável.
Infelizmente este Hospital, onde se procurava humanizar os cuidados
prestados foi encerrado em 2011. Os terrenos foram alienados de forma a
serem utilizados para a construção civil.
Quando deixei o Hospital Miguel Bombarda em 2002 havia grupos de Arte-Terapia em praticamente todas as enfermarias, contribuindo para o
processo de reabilitação e reinserção social dos pacientes. Até então as
intervenções artísticas na Saúde Mental em Portugal, tinham sido
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relativamente restritas, adstritas à Terapia Ocupacional nalguns hospitais
psiquiátricos, e à intervenção de artistas em ateliers de artes plásticas,
como no Hospital Júlio de Matos em Lisboa, onde também funciona um
célebre Teatro Terapêutico, promovido pelo Dr. Luís Gamito.
Na pedopsiquiatria houve iniciativas interessantes, como as desenvolvidas
em Lisboa a partir da década de 1950, pelo psicanalista Dr. João dos
Santos (com quem a minha mãe trabalhou e me inspirou diretamente), e
que lançou o conceito da Pedagogia Terapêutica, na qual os mediadores
artísticos são amplamente validados. Também outro pedopsiquiatra, mais
ou menos na mesma altura, o Dr. Arquimedes Silva Santos teve um papel
importante na validação da Educação Artística no contexto do tratamento
psiquiátrico de crianças. No Porto, o Dr. Mira Coelho também
pedopsiquiatra desenvolveu com adolescentes o conceito de “grupos
inter-imagem”, suportando-se nas teorias Junguianas. Por sua vez no
Hospital Psiquiátrico de S. João no Porto foram promovidas as atividades
artísticas para os pacientes e mais recentemente foi contratada uma arte-terapeuta.
Assim, com uma base de antecedentes em Portugal vaga, cheguei à Arte-Terapia no início da década de 1990. Introduzir a Arte-Terapia no serviço
de Psiquiatria onde trabalhava, foi efetivamente um desafio.
Necessariamente, tendo em conta a base psicanalítica do serviço, tive de
me inspirar nos conceitos psicanalíticos e grupanalíticos, para
fundamentar e validar ali a minha prática de Arte-Terapia. Foi de acordo
com esta perspetiva, tendo em conta também a minha formação em
grupanálise, muito próxima da psicanálise em Portugal, que publiquei
um primeiro livro, na editora de uma Faculdade de Psicologia, intitulado:
“A arte de sonhar ser, fundamentos da arte-psicoterapia analíticaexpressiva”. Neste livro abordo quais os conceitos psicanalíticos, de Freud
e Kohut, passando por Yung, que podem ajudar a fundamentar a
compreensão do fenómeno artístico em Arte-Terapia. Em termos pessoais
realizei uma grupanálise três vezes por semana durante 11 anos e uma
psicanálise bissemanal durante cerca de 6 anos. Assim, os conceitos
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psicanalíticos necessariamente se impregnaram em mim. No entanto, a
minha formação em Inglaterra em Arte-Terapia Integrativa, tinha uma
base conceptual de fundamentação assente na Gestalterapia, na Análise
Transacional e na intersubjetividade da Psicologia do Self. Tal motivou, na
primeira década da minha prática como arte-terapeuta/psicoterapeuta,
que adotasse progressivamente uma visão mais integradora, importando
para a conceptualização da Arte-Terapia/Psicoterapia, desenvolvida no
contexto da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, teorias diversas. Isso
influenciou os meus alunos e atuais colegas dessa época, que volta e meia
fazem uma apresentação em congresso, na qual apresentam referenciais
de fundamentação da sua prática de Arte-Terapia a partir de uma nova
psicoterapia, em geral americana e de terceira geração, a qual
descobriram recentemente e que para eles ganha todo sentido para
basear a sua perspetiva processual ou a visão acerca de um paciente. Com
a miríade de psicoterapias a serem constantemente enunciadas isso será
uma história interminável (“Never Ending Story”) de designações na ArteTerapia. Só que passada a aura do fantástico da novidade a prova do
tempo encarrega-se de mostrar o que é efetivamente eficaz e válido em
psicoterapia. Foi assim que as psicoterapias clássicas evoluíram nos
conceitos e na técnica que foi sendo aprimorada com a experiência, ao
longo do tempo, e assim se mantêm válidas e atualizadas, tornando-se por
isso mais fiáveis e credíveis que as novidades.
Num momento inicial referenciar-me nos conceitos dos outros foi
particularmente útil para mim na construção do que designei de Modelo
Polimórfico de Arte-Terapia. Tal contempla parâmetros estáveis de
atuação, com procedimentos estruturais específicos que estabilizam o
processo, tendo em conta a matriz relacional particular e a dinâmica
discursiva que se pretende propiciar. O Modelo Polimórfico de ArteTerapia é constituído por dois gradientes operativos fundamentais:
Arte-Terapia e Arte -Psicoterapia.
A Arte-Terapia caracteriza-se por intervenções planeadas e estruturadas
previamente à sua implementação. Assim as sessões de Arte-Terapia são
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criteriosamente planificadas, aferindo a eficácia dos recursos técnicos
artísticos a serem utilizados. Compreende dois modos de abordagem:
- Arte-Terapia Vivencial − Focada na utilização espontânea dos recursos
técnicos artísticos. Dentro desta preconizam-se quatro formas de
intervenção: Potencial, Polimodal, Artística e Livre.
1. Arte-Terapia Vivencial – POTENCIAL
São escalonados pelo arte-terapeuta diversos recursos técnicos artísticos
(materiais ou mediadores) tendo em conta as potencialidades simbólicas,
comunicacionais, criativas, simbólicas e de concretização que lhes são
próprias, adequando-se à facilitação do processo de auto-revelação e
transformação dos indivíduos no grupo ou do grupo-como-um-todo.
2.

Arte-Terapia Vivencial – POLIMODAL

É promovido o encadeamento criativo, através do contínuo de mediadores
ou recursos técnico-artísticos diversos, facilitando-se através da
experimentação a intensificação da vivência criativa, a ventilação, ou seja,
expressão de sentimentos, ideias, eventos suprimidos da consciência ou
segredos pessoais, bem como a auto-revelação, propiciando-se a catarse
reparadora e integradora.
3.

Arte-Terapia Vivencial – ARTÍSTICA

Centrada numa única técnica artística, ou numa variedade limitada, o
arte-terapeuta fornece informações técnicas que possibilitarão o
desenvolvimento das apetências criativas e de concretização técnica
pelo paciente.
4.

Arte-Terapia Vivencial – LIVRE

Uma gama restrita de materiais está à disposição, no atelier, sendo
utilizada livre e espontaneamente pelos membros do grupo.
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Numa primeira fase pareceram-me bastantes úteis as referências teóricas
humanísticas, de Natalie Rogers à Análise Existencial para fundamentar a
operacionalidade da Arte-Terapia Vivencial.
- Arte-Terapia Temática − Caracteriza-se pela associação de temas aos
recursos técnicos artísticos, focando e objetivando o ato criativo.
Compreende três formas de implementação: Temática-Estruturada; Tema
Emergente-Estruturada e Tema Emergente-Estrutura Adaptada.
Considero quatro âmbitos essenciais para a Arte-Terapia Temática:
- Treino de competências ou aptidões;
- Aprendizagem mediada;
- Desenvolvimento pessoal;
- Aconselhamento ou apoio.
Implica a definição prévia dos temas, com objetivos específicos a alcançar,
articulados com as potencialidades dos recursos técnico-artísticos e
demais dinâmicas criativas.
Também aqui me pareceram, no início, particularmente úteis os conceitos
das teorias cognitivas comportamentais, do condicionamento pavloviano,
e da aprendizagem mediatizada para compreender e validar a eficácia da
Arte-Terapia Temática.
Há mais de dez anos atrás, tendo participado com uma comunicação num
Congresso de Arte-Terapia em Tours, França, o Prof. Richard Forestier
abordou-me na estação de comboios, onde me preparava para regressar a
Portugal. Fez menção de me lembrar que a Arte-Terapia é uma profissão e
não uma psicoterapia. Retorqui na altura perguntando porque não poderia
ser ambas. No entanto hoje em dia sou levado a concordar com ele. De
facto, a Arte-Terapia é uma profissão que é preciso fazer regular a nível
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europeu. Algum tempo mais tarde o Professor Richard Forestier teve a
amabilidade de mandar traduzir para português o seu livro “Tudo Sobre a
Arte-Terapia”, o qual amavelmente me enviou. Infelizmente, mesmo lendo
o seu livro ainda hoje não sei tudo sobre Arte-Terapia. Situando-se esta no
centro de uma quadratura cujas fronteiras são compostas pela Animação
Cultural, pela Terapia Ocupacional, pela Educação Artística e pelos Ateliers
Artísticos é preciso delimitar claramente de um ponto de vista conceptual
específico e de parametrização da prática as suas apetências diferenciais,
de forma a evitar a confusão e desordem. Só assim se tornará possível o
reconhecimento da Arte-Terapia enquanto profissão.
Causa-me menos dúvida o âmbito da Arte-Psicoterapia, na qual é
inequívoca a sua abrangência e vocação clínica psicoterapêutica. A Arte-Psicoterapia, pauta-se pela utilização espontânea e não planeada dos
recursos técnicos artísticos e pela enfâse colocada na relação arte-psicoterapêutica. Comtemplam-se aqui dois modos de intervenção:
- Arte-Psicoterapia Intensiva − Compreende uma abordagem propícia a
intervenções breves, onde a integração de mediadores e a interação
intensiva com o arte-psicoterapeuta propiciam a catarse integradora, a fim
da modulação psíquica.
Nesta abordagem as perspetivas da Gestalterapia, da Análise
Transacional e da intersubjetividade na aceção da Psicologia do Self,
fornecem referenciais que me pareceram úteis para a fundamentação
deste registo operacional.
- Arte-Psicoterapia Diagenésica − Corresponde a uma intervenção mais
adequada a intervenções de longa duração, onde o arte-psicoterapeuta
incentiva à criação artística espontânea, com intuito de significação e
elaboração criativa, propiciadoras da reestruturação da personalidade.
Na linhagem das psicoterapias dinâmicas, os conceitos da psicanálise e
da grupanálise, foram-me úteis para enquadrar o processo dos pacientes
neste modo de intervenção, manejando a sua dinâmica articulada entre
criação e verbalização.
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Esta é uma linguagem que vesti durante tanto tempo que se me colou à
pele, sendo-me por vezes difícil ir mais além.
No Modelo Polimórfico de Arte-Terapia/Psicoterapia há, pois, duas
formulações a par e passo: os parâmetros de intervenção e a
fundamentação conceptual. Deste modo temos a teoria e técnica da Arte-Terapia. O estabelecimento de parâmetros estáveis e coerentes de
intervenção, define procedimentos e a implementação de referenciais
consistentes de estrutura interventiva, generalizáveis na sua aplicação por
arte-terapeutas/psicoterapeutas diversos. Deste modo torna-se viável a
emergência fenomenológica com evidências generalizáveis. Para formular
aqueles parâmetros socorri-me da minha prática de Arte-Terapia em
contexto hospitalar, com pacientes psicóticos e dos desafios que me
colocaram os meus pacientes na prática clínica de Arte-Psicoterapia em
contexto privado. Por outro lado, uma investigação literária alargada das
práticas de Arte-Terapia/Psicoterapia forneceu-me aportes importantes de
conhecimento. Em particular foram-me úteis as formulações de
diferenciação entre Arte-Terapia e Arte-Psicoterapia desenvolvidas por
Joyce Schaverien, Gerry Mcneilly e Dianne Waller. Também, os contactos
regulares coma SIPE AT a partir de 2000 permitiram-me aceder a
perspetivas consistentes de prática, formulação teórica e investigação, em
Arte-Terapia, e psicopatologia da expressão, como as postuladas por Dr.
Guy Roux, Prof. Jean Luc Sudres e Dr. René Pandelon.
Em paralelo aos parâmetros de intervenção torna-se essencial a
formulação conceptual necessária à fundamentação teórica. Numa
primeira fase, como já referi atrás, fundamentei-me em conceitos de
outras áreas de psicoterapia, numa ótica integradora. No entanto, com o
evoluir do tempo na minha prática de Arte-Psicoterapia, bem como na
minha experiência enquanto supervisor de Arte-Terapia Institucional e
Arte-Psicoterapia, a evidência fenomenológica, estabilizada por
parâmetros de intervenção regulares, permitiu-me a constatação de um
horizonte de conhecimentos específicos passíveis de fornecer matéria para
formulação teórica. Deste modo as ideias teóricas em que fundamentei
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inicialmente o Modelo Polimórfico de Arte-Terapia/Psicoterapia foram passando
para segundo plano e esbatendo-se cada vez mais. Emergiram progressivamente
referências conceptuais específicas, adstritas às metodologias de
intervenção estabilizadas. Em 2009 no Congresso do Jubileu da SIPE AT em
Lisboa, na comunicação apresentada por mim e intitulada “Arte-Terapia−
Um passado para além do comum. Que perspetivas futuras?”, referi uma
série de desafios que se colocavam à Arte-Terapia/Psicoterapia em
Portugal, vários dos quais eram referentes ao desenvolvimento de
metodologia, sistematização e formulação de um modelo teórico
compreensivo do adoecer psicológico, próprio à perspetiva arteterapêutica/psicoterapêutica do funcionamento psicológico.
Grande parte dos pressupostos parecem-me já alcançados, embora seja
uma criação em processo evolutivo. Neste momento o Modelo Polimórfico
de Arte-Terapia/Psicoterapia possui já:
- Uma linguagem própria;
- Gradientes operacionais específicos estáveis;
- Uma visão do aparelho psíquico e do adoecer psicológico particular.
Tais referências conceptuais teórico-técnicas específicas da Arte-Terapia/Psicoterapia compreendem:
1- Psicodiagénesis: teoria do desenvolvimento e de restruturação
psíquica criativa da personalidade, formulada a partir da
evidência fenomenológica específica, evidenciável a partir do
campo operativo particular à Arte-Terapia/Psicoterapia.
2- Gradiente relacional psicoterapêutico tridimensional, mediado,
assente na consonância diagenésica, sendo a ênfase durante as
sessões de Arte-Terapia/Psicoterapia colocada na inteligência
criativa, vínculos criativos, comunicação metadramática, fazer
artístico e gradiente estético.
3- Conhecimento da estrutura e operacionalidade do Aparelho
Criativo.
4- Identificação e especificação das funções terapêuticas da arte, e
dos contributos da arte para a vivência significativa, em particular
a da “Arte Catalisadora”.
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Aplicação acurada das potencialidades simbólicas, comunicacionais,
criativas e de concretização dos recursos técnicos artísticos.
Psicopatologia da expressão e tipologias das criações (formal,
fenomenológica, isotópica, estilo imagético, morfodinâmica e
descritiva).
Debate estético interno articulado através das criações, afim da
vivência significativa, implementado e ativado nas sessões de
Arte--Terapia/Psicoterapia, com efeito continuado.
Parâmetros de intervenção estáveis e coerentes organizados sob
a forma do Modelo Polimórfico de Arte-Terapia/Psicoterapia:
Arte-Terapia Vivencial; Arte-Terapia Temática; Arte-Psicoterapia
Intensiva e Arte-Psicoterapia Diagenésica.
Avaliação específica à Arte-Terapia/Psicoterapia.

Assim, se atualmente me perguntarem qual é a base de fundamentação
teórica da Arte-Terapia/Psicoterapia, responderei que, partindo de uma
perspetiva eclética a Arte-Terapia/Psicoterapia se fundamenta em si
mesmo a partir da evidência clínica.
No momento presente há ainda alguns desafios prementes para a
prática da Arte-Terapia/Psicoterapia desenvolvida no seio da
Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia:
- Reconhecimento pela União Europeia da Arte-Terapia/Psicoterapia
enquanto profissão, validando os arte-terapeutas enquanto
profissionais específicos e com efeito em Portugal.
- Procura de reconhecimento internacional da Arte-Psicoterapia como
uma forma de tratamento credível e eficaz em saúde mental, o que
está em vias de ser encetado pela Sociedade Portuguesa de ArteTerapia.
- Colaboração num organismo internacional que efetue uma síntese
das diferentes linguagens da Arte-Terapia de forma a empossar um
corpo estável, coerente e generalizado de teoria e técnica, no que a
SIPE AT poderá ser o local ideal.
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Fernando, o Pessoa, foi para mim uma inspiração enquanto arte-terapeuta/psicoterapeuta. Sendo também eu poeta, há um poema
dele que me toca particularmente e que gostaria de partilhar
convosco:
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
que chega a fingir que é dor
a dor que deveras sente.
E os que leem o que escreve,
na dor lida sentem bem,
não as duas que ele teve,
mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas da roda
gira, a entreter a razão,
esse comboio de corda
que se chama coração.
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PROJECTO TACTEARTE
ARTE-TERAPIA COM DEFICIENTES VISUAIS
Vanda Santos

Este projeto surgiu no âmbito da formação em Arte-Psicoterapia − Prática
Institucional (200h). Teve início em junho de 2017 e prevê-se que termine
em julho de 2019.
A intervenção em Arte-Terapia está a ser realizada com um grupo de nove
utentes, do Gabinete de Apoio à Deficiência Visual (GADV), do Município
de Torres Vedras.
O GADV foi criado em 2013, define e implementa atividades para
responder às necessidades de mais de 40 utentes cegos e com baixa visão
e desenvolve um trabalho de sensibilização e prevenção nesta
problemática junto da comunidade e em especial na comunidade escolar.
O modo de intervenção implementado nesta prática institucional é o de
Arte-Terapia Vivencial Potencial, na qual mediadores, recursos técnicos
artísticos e os materiais, são selecionados de acordo com as suas
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potencialidades simbólicas, comunicacionais, criativas e de
concretização, tendo em conta os défices da população.
Este tipo de abordagem organiza-se em ciclos conceptuais, nos quais um
conceito artístico fornece a coerência, à utilização dos vários recursos
técnicos artísticos.
A metodologia é não diretiva, no sentido em que não são apresentados
temas, os assuntos enfocados partem das criações e das relações
interpessoais do grupo no aqui e agora.

MAIS VALIAS DA ARTE -TERAPIA VIVENCIAL PO TENCIAL COM
DEFICIENTES VISUAIS


Desenvolvimento da comunicação não verbal e simbólica das
artes



Facilitação da comunicação na relação com o outro que permite
diminuir o sentimento de incompreensão e de isolamento
consequente da ausência de perceção da comunicação visual,
veiculada pela gestualidade e expressão facial.



A expressão de sentimentos, emoções e vivências em contexto
terapêutico diminuem a necessidade de isolamento e
afastamento da vida ativa como forma de defesa emocional,
permitindo-lhes viver o presente com mais qualidade,
experienciar e aceitar melhor o que possa surgir.



Desenvolvimento do sistema háptico ou táctil através do
manuseamento de diversos materiais, formas e texturas no
processo de criação artística.



O uso efetivo da visão residual na expressão criativa ajuda a
compensar as necessidades visuais destes indivíduos.
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Reforço da autoestima e empossamento dos indivíduos,
promovendo a autonomia e o desenvolvimento pessoal.



Melhoria das relações interpessoais, assentes em vínculos
criativos.

PROJECTO TACTEARTE
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO
Isolamento social/ dificuldade na interação
APETÊNCIAS DA INTERVENÇÃO
Melhoria da capacidade de relacionamento
MODUS OPERANDI DA ARTE-TERAPIA
A disponibilização de um contexto grupal e criativo favorece o reforço da
capacidade da comunicação útil e afetiva, predispondo para a relação com
o outro, bem como para a comunicação e interação simbólica.
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO
Exclusão/Discriminação
APETÊNCIAS DA INTERVENÇÃO
Inclusibilidade social correspondendo à desejabilidade inerente ao que foi
referido anteriormente, a imersão numa matriz de relações suportadas por
um gradiente criativo, que facilita o incremento do sentimento de pertença
e a resiliência criativa para a afirmação pessoal perante a discriminação. O
contexto de criação artística das sessões possibilitará a reconstrução
psicodiagenésica através das funções de suprimento, integradora e
nutridora da arte.
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO
Dificuldade de aceitar/lidar com a limitação
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APETÊNCIAS DA INTERVENÇÃO
Empossamento das capacidades pessoais colocadas ao serviço da
superação das dificuldades
MODUS OPERANDI DA ARTE-TERAPIA
O desenvolvimento de estratégias criativas e expressivas no fazer artístico,
integradas como competências generalizáveis à vida em geral dos
indivíduos em processo, permitem a elaboração e a reparação dos afetos
ligados aos défices.
A função reparadora de catarse de integração, organizadora, de
manuseamento dos materiais artísticos e de incentivo à capacitação e
valorização, próprias às funções terapêuticas da arte, sustentarão o
progresso pessoal.
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO
Necessidade de reforço da capacidade de adaptação/défice na resiliência
APETÊNCIAS DA INTERVENÇÃO
Desenvolvimento da capacidade de adaptação e da resiliência
MODUS OPERANDI DA ARTE-TERAPIA
O processo e o produto criativo proporcionam o ensaio da relação com o
mundo real e interno, facilitando experiências transformadoras e
oportunidades de aprendizagem que implicam a aquisição de novas
perspetivas. Este conhecimento promove o crescimento e a progressão
pessoal e consequentemente a melhoria da capacidade de adaptação e de
resiliência dos indivíduos.
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO
Questões relativas à identidade
APETÊNCIAS DA INTERVENÇÃO
Autoconhecimento e aceitação de si
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MODUS OPERANDI DA ARTE-TERAPIA
A expressão criativa em contexto terapêutico proporciona a adaptação e a
manifestação significativa de si próprio. Proporcionando também a
aquisição de novos significados que podem impulsionar a mudança do
sentido de si, através da construção interna de referências criativas
organizadoras.
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO
Falta de desabafo de afetos difíceis
APETÊNCIAS DA INTERVENÇÃO
Expressão de afetos difíceis
MODUS OPERANDI DA ARTE-TERAPIA
O envolvimento no fazer artístico estimula por si a intuição e a
espontaneidade que, reforçadas pela comunicação e relação terapêutica
grupal num espaço contentor e seguro, facilitam a expressão de
sentimentos permitindo a libertação de emoções perturbadoras.
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO
Embotamento da capacidade criativa
APETÊNCIAS DA INTERVENÇÃO
Desenvolvimento de competências criativas
MODUS OPERANDI DA ARTE-TERAPIA
O envolvimento no fazer artístico como forma de expressão mediada
proporciona uma dimensão estética com várias potencialidades no
processo de transformação que facilitam o desenvolvimento da
criatividade.
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RELATO DA 44ª SESSÃO
MEDIADOR
Artes Visuais
VARIANTE
Modelagem
RECURSO TÉCNICO
Modelagem livre em barro e decoração da criação artística com pioneses
de várias cores.
PARTILHA INICIAL
D partilha sobre idas ao hospital como acompanhante devido a problemas
de saúde da esposa.
Referência de cuidar do outro
A partilha também o contínuo de um problema de saúde que se arrasta e a
forma como tem sido atendido pelo profissional de saúde. A, comunica ao
grupo como decidiu lidar com a situação.
Fala ainda sobre os extremos do ser humano, dando como exemplo, o
destaque e a cobertura dada pelos canais de televisão a um salvamento,
enquanto um naufrágio de 100 pessoas aparece apenas em noticia de
rodapé.
Partilha também a dificuldade que sentiu hoje em fazer o percurso até ao
gabinete e as ajudas que foi tendo pelo caminho.
A diz existirem duas formas de ver a situação, “há o copo meio cheio e o
copo meio vazio”, preferindo sempre ver o copo quase cheio.
Referência ao cuidar de si/ capacidade de resiliência
Tanto em D como em A está implícita a referência de fragilidade.
A referencia mesmo situações em que pessoas ficam em contexto de
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fragilidade, sujeitas à malícia da vida.
F partilha como festejou o seu aniversário; fala também de um assalto à
sede de uma associação próxima de si; e de como a sua tensão arterial tem
estado instável.
Referência de comemoração/ aprazibilidade/ cuidar de si tendo
em conta a fragilidade
E fala da sua rotina diária e seguidamente de um passeio a que o grupo vai
que inclui andarem no “Hippotrip”.
Referência de rotina mas também à aprazibilidade
H partilha que gosta do mar, mas fica aflito quando está rodeado de água;
fala dos passeios que fez no fim de semana e conta ao grupo como se
encontra com um amigo durante a semana que também tem uma
limitação física e como este o ajuda.
Referência de aprazibilidade/ capacidade de resiliência/
mantendo-se a fragilidade
B partilha que no sábado gostou muito de um passeio a que foi, mas
quando se quis deslocar no final do dia a outro local próximo, o cansaço do
dia perturbou-a, diminuindo a sua capacidade de concentração e
consequentemente a sua visão. Mesmo com a bengala sentiu-se
desamparada, isolando-se posteriormente e ficando zangada consigo
própria por se sentir assim. Procurou falar com um familiar que a
aconselhou “ir curar-se”. Partilha que para si a vida perdeu o sentido.
Referência de aprazibilidade/ mantendo-se a vulnerabilidade
/falta de suporte familiar
H tenta dar apoio a B dizendo-lhe que é preciso ter muita força e A dá
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mesmo um exemplo seu para dizer a B que o que conta é a “mudança de
registo” ou seja a aceitação.


ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
Aceitaram muito bem a proposta



ENVOLVIMENTO NA CRIAÇÃO
Estiveram todos muito envolvidos na criação e partilharam gostar
muito de trabalhar com pioneses.
A Partilha que a sua criação são duas figuras humanas distintas. As duas
estão inclinadas para a frente, uma é dourada e outra prateada, são
nobres. Entre eles forma-se um círculo azul que os une, o céu que remete
para a felicidade. Fala da divindade e da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito
Santo. Referencia a dualidade que também existe em si, há coisas boas,
coisas menos boas e coisas que são para arrumar e não quer falar. Fala na
capacidade de nos transcendermos e na capacidade de cada um
ultrapassar as suas limitações.
Vira-se para B e diz: − Tem é de virar-se para aí!
Referência de espiritualidade cuidadora e de suporte. Na criação
faz uma espécie de síntese dos opostos interligados, o pai e o filho. O pai
que inclinado, suporta e dá apoio ao filho. O dourado solar e o prateado
lunar, unidos pelo azul celeste é uma combinação investida na criação.
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F partilha que criou um caranguejo que é o seu signo. E volta a dizer que
hoje se sentiu muito mal devido à tensão até teve de se encostar à parede.
Referência a um símbolo de identidade, há uma referência de
identidade com a própria criação e referenciação de si no grupo.

E Partilha que criou um recipiente à moda antiga e que pode levar o que se
quiser, água, vinho, moedas entre outros.
Referência de um contentor para levar coisas valiosas.
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H partilha que fez um recipiente de água e colocou os pioneses no seu
interior. Refere que quando sai da sessão parece ter estado a fazer os
trabalhos que fazia quando trabalhava. Partilha com o grupo e em especial
com F o facto de ter deixado de ver completamente, recentemente o que
fez toda a diferença, mas que não parou. Manteve as suas rotinas e
quando veio ao Gabinete para uma aula foi-lhe permitido não fazer o que
era suposto e ficar a conversar.
Refere que agora fala assim, mas quando chegou ao grupo estava muito
carente e nas partilhas ficava muito frágil.
Referência de fragilidade, mas também da possibilidade de
suporte, criação de recipiente contentor para ser preenchido com
água

B partilha com o grupo como foi o processo da sua criação, colocando na
mesma toda a intenção do que gostaria de ter na sua vida, para lhe dar
força.
Refere ter começado por fazer uma bola, que representa o ter de viver
neste mundo e para “deitar coisas fora” “aprofundou” a matéria com os

Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 9, 2019

79

indicadores. Colocou pioneses brancos para ver se entrava a paz e o
símbolo do coração em vermelho, “que é tudo”. É a máquina para
trabalhar, para sermos humildes uns com os outros e isso não existe.
Partilha nunca ter tido “luta” dentro de si própria e ao criar este objeto
“espera com isto ir para a frente”.
Referência de fragilidade/ Tentativa de empossamento através do
investimento no talismã

