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Flores de África:
Espalhar Sementes
em Moçambique
Ana Luísa Santos
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É difícil imaginar um mundo onde não existam flores. As plantas com flores
crescem quase por toda a parte (…). Cada flor tem uma forma e uma cor
próprias que lhe permitem levar a cabo uma tarefa específica.
(Burnie, 1992, p.8)
Este é um projecto que nasce de um sonho antigo, o de fazer voluntariado em África. Destino escolhido: Moçambique, duração de um mês, uma bagagem cheia com
a ideia base do projecto e muitos materiais para plantar a criatividade. O objectivo
geral assentou em potenciar as competências pessoais e sociais das mulheres africanas, mais especificamente as mães das crianças da Escolinha Kutsaca (associação
onde decorreu a intervenção, Kutsaca em Xangana – dialeto local - significa «Estar
Feliz»), bem como criar um espaço onde estas se sentissem confortáveis e onde se
pudessem exprimir livre e criativamente. Assim a proposta passou por desenvolver
com as mulheres, oito workshop’s experimentais no âmbito da Arte-Terapia Temática, com periodicidade semanal de duas sessões, sendo que cada sessão teve a duração de 3h30m e decorria na sala da escolinha.
Desta forma, era pretendido começar por se olhar para cada uma destas mulheres
como uma semente, capaz de germinar e crescer. Assim, ao longo das sessões plantámos sementes, regámo-las, nutrimo-las, cuidámo-las, tendo por base a ideia, de
que cada uma delas podia estar nos dois lugares, “eu enquanto flor que sou cuidada,
e eu enquanto cuidadora da flor/ de flores”… E depois do plantar, dos cuidados básicos mas muito necessários, chegou a parte final, o florescer, o desabrochar!

Escolinha Kutsaca
“A História… KUTSACA é a tomada de consciência do Todo que sou Eu e Tu. É sentir cá
dentro que o meu caminho e o teu podem ser mais felizes se baseados na entrega e partilha
genuínas. É a vontade de com pouco fazer muito e de proporcionar ao próximo uma vida
mais digna, não por caridade mas por justiça. É mobilizar para a igualdade de direitos, por
sentir que é meu dever partilhar o que tenho, não aquilo que me sobra. É ver a alegria de
quem tem quase nada, mas tanto no coração e não conseguir ficar indiferente a isso.”
Este é assim, um Projecto de capacitação da comunidade na Aldeia de Mahungo,
Bilene, Moçambique criado de raiz por Susana Cravo. Tem como objetivo promover
habilidades pessoais e sociais com as crianças dos 3 aos 5 anos, que não têm qualRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 8

quer tipo de apoios e complementar com atividades extracurriculares o processo
de desenvolvimento das crianças dos 6 aos 9 anos. Importa referir que o projecto
se alarga às famílias, e nomeadamente às mulheres, sendo que um dos focos da Kutsaca é o programa Wasate (que significa mulher em Xangana) intimamente ligado
às questões de empoderamento feminino nas mais diversas áreas: educação; saúde
e valores/competências.

Modo de Intervenção
“Pela Arte-Terapia pode-se descobrir novos caminhos e, principalmente, ir-se ao encontro
de si mesmo.» (Carvalho, 1995, p.26). “A Arte-Terapia distingue-se como método de tratamento para o desenvolvimento pessoal, integrando no contexto terapêutico mediadores
artísticos. Tal origina uma relação terapêutica particular, assente na interacção entre o
sujeito (criador), o objecto de arte (criação) e o terapeuta (receptor). O recurso à imaginação, ao simbolismo e a metáforas enriquece e incrementa o processo. As características referidas facilitam a comunicação, o ensaio de relações objectais e reorganização
dos objectos internos, a expressão emocional significativa, o aprofundar do conhecimento
interno, libertando a capacidade de pensar e a criatividade.” (Ruy de Carvalho, 2001).
• Tipo de Arte-Terapia: Arte-Terapia Temática
• Objectivos genéricos da Arte-Terapia Temática: A Arte-Terapia Temática,
constitui-se como uma resposta viável e de muita riqueza uma vez que «visa
a utilização da expressão artística como ensaio da vida real» para que o individuo de forma criativa possa ter a possibilidade de se expressar e vivenciar
uma experiência com carácter ‘correctivo’ e que possibilite uma transformação positiva para si, assenta assim, numa ideia de ‘colagem’ ao quotidiano
para que o individuo pense e repense, assim como treine competências que
são necessárias para a sua vida, como por exemplo ferramentas para a sua
autorregulação, melhorias na relação com os outros e/ou resolução de problemas (Carvalho, 2014).
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A Mulher Moçambicana e a importância da Arte-Terapia
para o seu Empoderamento
A promoção da igualdade de género e o empoderamento das mulheres e raparigas assumem-se como objetivos não só de direitos humanos, mas também como uma questão
de paz, justiça social e como um valor fundamental do desenvolvimento. (Ferreira, M. P.,
2015, p.1)
Importa começar por clarificar que para Samuel (2013) referindo estudos de Casimiro (2010), são diversas as formas de poder que a mulher pode vivenciar, ou seja,
pode experienciar opressão quando é vítima de um poder abusivo, ou, experienciar
emancipação quando faz uso pleno de seu poder, o que exponencia o seu sentimento
de empoderamento. Samuel (2013) realça ainda que é fundamental para o empoderamento da mulher ter sentimentos positivos acerca de si, reforçando a sua autoestima, e autonomia, reconhecendo-se a si mesma como capaz.
A mulher em Moçambique continua a viver numa situação de constrangimento, especialmente dentro do lar e no contexto rural e semiurbano. Neste caso mais específico e tendo em conta os dados presentes no relatório de Desenvolvimento Humano
(2016, PNUD, Maputo) com o tema “Acelerando a Igualdade de Género e o Empoderamento da Mulher em África”, a conclusão é de que as mulheres moçambicanas continuam a sofrer desigualdades, devido ainda ao acesso deficitário à justiça, ao difícil
acesso à escola e aos cuidados de saúde, bem como aos actos constantes de violência.
Entretanto, apesar dos esforços enveredados pelas instituições locais e por muitas
ONG’s, a situação da mulher no contexto moçambicano continua problemática, pois
como defende Iglésias (2007) é mais importante “em vez de dar o peixe ensinar a pesca – provérbio chinês” reforçando a necessidade de educação e formação destas mulheres, pois considerem que podem fazer a diferença nas mais variadas áreas.
A Ministra do Género, Criança e Acção Social, Cidália Chauque, reconheceu que há
desafios, sendo que estes problemas que ainda enfrentam as mulheres e raparigas
moçambicanas, tem de ser rapidamente ‘combatidos’, pois como refere Márcia Castro (representante das Nações Unidas em Moçambique), tem de existir uma adopção
pelos países africanos de políticas que tornem efectivos os direitos das mulheres, ainda que já existam documentos oficiais nesse sentido. É tornando a mulher visível e
respondendo às suas principais preocupações que os obstáculos ao empoderamento
da mulher podem ser removidos (Deere & Leon, 2001).
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Tendo por base estes défices, considera-se pertinente que o presente projeto tenha os
seguintes objectivos gerais: favorecer um espaço onde o individual existe e tem lugar
num grupo; sensibilizar para os seguintes temas: emoções, nutrição, higiene e saúde;
trabalhar o ser feminino, numa ótica de favorecer o empoderamento da mulher; dar
voz às Mulheres e seus sentires, bem como, elaborá-los e integrá-los; favorecer um
espaço seguro e contentor, bem como de livre expressão; potencializar o lado criativo,
e o encontro de novas perspectivas para questões do dia-a-dia.
Deste modo, a arte-terapia responde neste sentido, uma vez que: possibilita o conhecimento e o funcionamento de cada um; reforça a autoestima e o autoconceito;
potencia o crescimento integral e criativo, reforçando sentimentos de segurança e
assertividade; melhoria no relacionamento com os outros; é um importante veículo
de comunicação, facilitando a expressão e compreensão das experiências vividas, bem
como novas perspectivas acerca das mesmas; e, permite o abordar de temas complexos e dialogar acerca dos mesmos de forma mais descontraída (Carvalho, 2014).

O símbolo do projecto - A Flor
A ideia partiu da importância de encontrar um símbolo familiar, algo que imediatamente fosse do entendimento das mulheres, e depois que fosse um símbolo que
se pudesse desenvolver e acompanhasse todo o projecto e o próprio crescimento
delas, que crescesse com elas. Acredito que a Natureza nos transmite preciosos ensinamentos e ao contactar com ela, podemos aprender imenso, usufruir do que ela
nos oferece é uma mais-valia para o nosso crescimento.
“As Plantas são a chave da vida na terra. Sem elas, muitos outros organismos vivos teriam
desaparecido rapidamente. Isto porque, directa ou indiretamente, as formas de vida mais
complexas se alimentam das plantas” (Burnie, 1989, p.6).
Neste sentido, o ciclo de vida da flor vai ser utilizado como metáfora para o desenvolvimento humano para o ciclo da vida do Homem, neste caso, olharemos as mulheres africanas à semelhança de flores. Importa ainda referir que flor é símbolo do
feminino, “as flores são a marca da Primavera. Não há no mundo melhor sinal de renovação; despertar e renascimento. (…) Florescemos concertados com a flor. Ela é símbolo do
oculto «lugar onde se semeia» dentro de nós próprios.” (Livro dos Símbolos, p.150 e151).
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As flores de África
Há sempre flores para quem quer vê-las.
(Henri Matisse)
As nove mulheres participantes foram escolhidas pela Susana Cravo (Fundadora da
Escolinha Kutsaca) em conjunto com o Secretário do Régulo (Sr. Domingos), Líder
informal da aldeia e elemento-chave na comunidade e na gestão operacional da
Kutsaca. Estas mulheres estão envolvidas desde cedo com o projecto da Escolinha
Kutsaca, e acumulam também papéis-chave no seio da comunidade sendo importantes agentes de mudança, inclusive integram o programa as duas professoras responsáveis pelas crianças na escolinha Kutsaca e uma professora de alfabetização de
adultos, a maior prevalência da ocupação destas mulheres é a agricultura familiar e
trabalhos domésticos. As idades das participantes estão compreendidas entre os 21
e os 47 anos. Todas já têm filhos. Duas têm a 4ª Classe, três a 5ª classe, uma a 6ªclasse
e 3 a 12ªclasse. Também a Susana participou activamente no programa, bem como a
Mónica Santos, voluntária na Kutsaca no momento em que o mesmo decorreu.
Todas estas mulheres já tinham voz, pois constroem-se a cada dia, fortalecendo-se e desafiando-se a aceitar desafios diferentes, como o foi este projeto, contudo,
elas não dão conta deste facto, inferiorizam-se e tem a crença de não serem capaz
e não terem valor. Assim, queríamos potenciar as suas qualidades e possibilitar o
reconhecimento das mesmas pelas próprias.

Workshops Experimentais - as Sessões
Ao longo do projecto o plano inicialmente pensado teve de sofrer diversas alterações para que melhor se adaptasse a população, surge aqui, o resultado final da
aplicação com as alterações efetuadas. Importa referir que este era um programa
experimental.
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Sessão 1 – “Sou uma Semente”

Área de Competência Psicossocial: Auto-Orientação
Área Temática: Autoconceito
Competência Específica: Consciência do Autoconceito
Sessão:

Objectivos:

1 – Aquecimento: O grupo sentou-se na estei-

• Conhecer as mulheres;

ra em círculo. Cada mulher, à vez, apresentou-

• Dar voz a cada uma;

-se e escolhia uma pulseira (símbolo do grupo).

• Importância de cada uma no

2 – Dinâmica Criativa: Manta de Retalhos

coletivo, e o contrário;

(cada uma escolhia um retalho e três pedaços

• Criação de um chão comum;

de tecido; coziam o mesmo à manta, e escre-

• Criação em equipa – coesão;

viam o seu nome na mesma).

• O Eu como Flor.

3 – Partilha em grupo: observação da criação;

• Favorecer a reflexão e a ex-

o que motivou as diversas escolhas; o que

pressão individual.

sentiram antes, durante e depois da criação;
expectativas futuras.
Observações da sessão:
A sessão iniciou-se com uma breve apresentação do projeto e da arte-terapeuta,
foi notório que as mulheres estavam nervosas aquando se apresentaram. Fizeram o que lhes foi proposto, contudo, a desconfiança, o não estarem habituadas a
estas dinâmicas, a dificuldade em pedir ajuda, entre outros aspectos, esteve sempre presente. Associaram o padrão criado na manta de retalhos à maneira como
vivem em comunidade (cada quadrado, cada bairro); as flores e pétalas à família;
algumas das flores a memórias de criança; fizeram associações às cores prevalecentes que cada uma escolheu. Apesar de terem feito partilhas interessantes,
foram parcas nas palavras, e mostraram muita dificuldade em falar de si mesmas.
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Sessão 2 – “Plantar-me na Terra”

Área de Competência Psicossocial: Auto-Orientação
Área Temática: Autoconceito
Competência Específica: Consciência do Autoconceito
Sessão:

Objectivos:

1 – Aquecimento: Reflexão individual

• Conhecer as mulheres;

e partilha sobre os momentos felizes

• Dar voz a cada uma;

vivenciados ao longo da vida.

• Tornar a terra fértil;

2 – Dinâmica Criativa: Construção de

• Ideia de começar a semear algo in-

Mandala com a máxima: “Que semen-

ternamente para se vir a desenvolver;

tes boas para mim desejo plantar neste

• Empowerment Feminino.

caminho?” (pintar uma pequena mandala, colocar uma semente no centro, e
a partir daí criar com recurso aos materiais disponíveis – missangas e areias
coloridas).
3 – Partilha em grupo: observação da
criação; o que motivou as diversas escolhas; o que sentiram antes, durante e
depois da criação; expectativas futuras.
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Observações da sessão:
O aquecimento foi vivenciado com muita dificuldade pois as mulheres não
identificaram muitos momentos felizes, o que partilharam está muito ligado ao
eu na comunidade ou o eu com o outro (casamento, maternidade), nenhuma se
referiu a ela própria como motivo de felicidade. Revelaram muitas feridas por
sarar, mesmo falando pouco. Tiveram contacto com material que não conheciam
(areias coloridas), o que as motivou a explorar, e também por isso se soltaram
bastante aquando da dinâmica criativa. No final da sessão, sentiu-se que este foi
um momento de maior abertura ao outro e a si mesmas, e como ainda havia tempo, acrescentou-se uma sessão e repetimos a dinâmica.

Sessão 3 – “Plantar-me na Terra”

Área de Competência Psicossocial: Auto-Orientação
Área Temática: Autoconceito
Competência Específica: Consciência do Autoconceito
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Sessão:

Objectivos:

1 – Aquecimento: Jogo do “Se eu fos-

• Conhecer as mulheres;

se…” (exemplo: um objecto, um animal,

• Dar voz a cada uma;

uma fruta)

• Tornar a terra fértil;

2 – Dinâmica Criativa: Igual à dinâmica

• Ideia de começar a semear algo in-

da 2ª sessão, acrescentou-se flores se-

ternamente para se vir a desenvolver;

cas aos materiais para introduzir uma

• Empoderamento Feminino.

diferença).
3 – Partilha em grupo: observação da
criação; o que motivou as diversas escolhas; o que sentiram antes, durante e
depois da criação; expectativas futuras..
Observações da sessão:
O jogo inicial foi uma ótima solução para baixar barreiras e para que de forma
divertida partilhassem algumas curiosidades acerca de cada uma.
Repetir a dinâmica criativa foi fundamental, pois, como as mulheres já conheciam o esquema, sentiram-se mais à vontade e com maior capacidade de se aventurar a ir mais longe, reforçando assim a sua confiança e o sentimento de serem
capazes, o que as empoderou. Na partilha final, outro aspecto que se tornou claro, foi a dificuldade que estas mulheres têm em chorar, e então tornou-se claro,
que teria de ser a arte-terapeuta a fazê-lo primeiro, o que foi altamente desbloqueador, apesar de que a primeira reação das mulheres ser de susto, mas assim
que sentiram que também podiam, fez com que todas em liberdade, sem palavras
ou explicações, chorassem, um choro que continha tanto, que há muito precisava
sair num espaço como o que criamos, seguro, um espaço de união. Atribuíram
às criações no momento da partilha, significados como: “é a terra para crescer”;
“tem carinho”, “tem amor”, “sentir bem assim”, “aprender muito aqui”, “fazemos
como gostamos”.
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Sessão 4 – “Quero crescer/ Semente que cresce”

Área de Competência Psicossocial: Auto-Orientação
Área Temática: Autoconceito
Competência Específica: Competências para manter uma vida saudável
Sessão:

Objectivos:

1 – Aquecimento: Conversa inicial sobre diver-

• Conhecer as mulheres;

sos temas, partilha informal. No 2º momento

• Dar voz a cada uma;

realizamos jogo de grupo sobre os temas saúde,

• Ter noção das necessidades

nutrição e afetos para que todas se familiarizas-

básicas em défice;

sem com os conceitos, que ficaram elencados

• Compreensão de concei-

numa cartolina.

tos;

2 – Dinâmica Criativa: Ciclo de Crescimento da

• Investir nos cuidados;

Flor (tendo por base todos os conceitos aprendi-

• Transportar o ciclo de vida

dos, construir a gosto uma flor em 3D com recur-

da flor para o seu próprio ci-

so aos matérias disponíveis, como por exemplo:

clo de vida e dos que estão

palhinhas, tecidos, papéis, etc).

aos seus cuidados.

3 – Partilha em grupo: observação da criação; o
que motivou as diversas escolhas; o que sentiram antes, durante e depois da criação; expectativas futuras.
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Observações da sessão:
Esta sessão foi transformadora e sedimentou a união do grupo. Na conversa inicial, chegamos à palavra “abraço” e fizemos toda uma exploração deste conceito
que culminou num abraço de grupo muito envolvente e onde todas estiveram
disponíveis para dar e receber. Para elas, abraço é: “demonstrar carinho”; “abraço
alivia”; “é amor”. Este foi o primeiro dia de abraço, a partir daí em todas as sessões
era com um abraço que se fechava cada sessão, criando assim um forte ritual de
pertença e coesão no grupo.
Outro aspecto a ressalvar é a disponibilidade para a criação e depois para a partilha, ainda que falando pouco, já falavam mais de si e refletiam sobre o impacto
das temáticas no seu dia-a-dia. Aos poucos as transformações eram notórias:
investiam na criação cada vez mais seguras, atribuíam significados às cores e materiais (ex: texturas), encaravam as dificuldades e procuravam soluções e procuravam ajuda umas nas outras.

Sessão 5 – “Espalhar sementes que já são flor”

Área de Competência Psicossocial: Auto-Orientação
Área Temática: Bem-estar
Competência Específica: Competências para manter uma vida saudável
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Sessão:

Objectivos:

1 – Aquecimento: Recordar os temas abordados

• Conhecer as mulheres;

na sessão anterior, tarefa realizada por elas com

• Dar voz a cada uma;

suporte da cartolina. Posteriormente em círculo

• Ter noção das necessidades

com um mote – sou uma flor – dançou-se ao som

básicas em défice;

de ritmos portugueses e moçambicanos.

• Compreensão de conceitos;

2 – Dinâmica Criativa: Intervenção na Aldeia –

• Investir nos cuidados;

Plantar Flores na Aldeia: criação de diversas flo-

• Transportar o ciclo de vida

res informativas com os temas já referidos (com

da flor para o seu próprio ci-

palavras de alerta para informar e sensibilizar a

clo de vida e dos que estão

população), quando finalizadas e após a sessão,

aos seus cuidados

oferecê-las a outras mulheres na comunidade.

• Mulheres como agentes de

3 – Partilha em grupo: observação da criação; o

mudança;

que motivou as diversas escolhas; o que senti-

• Empoderamento feminino.

ram antes, durante e depois da criação; expectativas futuras.
Observações da sessão:
No momento do aquecimento, inseriu-se uma pequena dinâmica de dança (inicialmente prevista na primeira sessão, mas que devido às características das mulheres, não foi possível concretizar, no entanto, depois de construída a relação de
confiança tornou-se possível, e foi no momento certo).Nesta sessão ficou claro,
que serem entendidas como agentes de mudança capazes e como canais privilegiados para passar uma mensagem tão importante como a nutrição, saúde e
afetos, empoderou-as. Criaram vários conjuntos de flores, duas a duas, para que
pudessem continuar a reflexão e pudessem trabalhar em equipa. Foi notória a
abertura ao outro, mas também a conquista do seu espaço individual – ambas
tinham voz dentro do grupo e ambas escutaram a outra. Outro aspecto importante foi que na partilha final, pois falaram nas pessoas a quem iriam oferecer
flores e escolheram as que consideravam mais influentes para que a mensagem
não parasse e continuasse a seguir para mais e mais pessoas.
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Sessão 6 – “É hora de Florir”

Área de Competência Psicossocial: Auto-Orientação
Área Temática: Autoconceito/Autoestima
Competência Específica: Atualização do autoconceito
Sessão:

Objectivos:

1 – Aquecimento: Partilha livre sobre como se

• Sentirem-se como flor na

sentem, e posteriormente, momento de dança

dança – incorporarem esse

livre, com o mote: sou uma flor.

papel;

2 – Dinâmica Criativa: Criação de Amuleto/orna-

• Beleza feminina – ser boni-

mento que represente a mulher e que embeleze

ta como uma flor;

o seu ser feminino, ou seja, a mulher como uma

• Reforço da autoestima;

flor (Amuleto como objeto que um indivíduo

• Investimento pessoal – en-

acredita que pode trazer sorte ou proteção, e

feitarem-se com flores;

ornamento como objecto arte, elementos pura-

• Empoderamento e empos-

mente decorativos de arquitetura e artes deco-

samento feminino.

rativas – aqui ideia criar peça como um colar).

• Reconhecerem-se como

Finalizados os colares, cada uma punha-o e ob-

mulheres, com beleza, como

servava-se no espelho.

flores.

3 – Partilha em grupo: observação da criação; o
que motivou as diversas escolhas; o que sentiram antes, durante e depois da criação; expectativas futuras.
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Observações da sessão:
No aquecimento, enquanto dançaram, decidiram também cantar, com letras que
remetiam para a felicidade e o agradecimento por estarem ali, no grupo.
No momento da criação, o cuidado na criação esteve sempre presente a par e
passo com um imenso investimento e concentração de cada uma. Houve uma necessidade de se recolherem para si mesmas, desde que escolheram os materiais
até ao momento de finalização. Quando terminaram demonstraram orgulho nas
criações, colocando o colar e acariciando-o, como que, se acariciando a si, à sua
flor interior. Atribuíram também significados consoante os materiais e cores que
escolheram, inclusive dizendo que eram elas que estavam ali representadas.
Contudo, o momento de observação no espelho começou por ser difícil, e ao primeiro olhar notou-se algum desconforto (mais em umas do que noutras, mas a
estranheza inicial esteve presente em todas). Sentimos que por outro lado, quando olhavam mais um pouco, parecia que de alguma forma, o colar que tinham
ciado e estava colocado em si lhes dava força para ultrapassar a barreira inicial,
e então, sorriam para o espelho. Os comentários finais a esta experiencia foram
muito positivos: “Até gostei de me mirar”; “Fiquei tão linda… tão linda!”; “ficou
bem, gostei!”.
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Sessão 7 – “Quero crescer/ Semente que cresce”

Área de Competência Psicossocial: Auto-Orientação
Área Temática: Autoconceito
Competência Específica: Competências para manter uma vida saudável
Sessão:

Objectivos:

1 – Aquecimento: Conversa inicial sobre diver-

• Conhecer as mulheres;

sos temas, partilha informal. No 2º momento

• Dar voz a cada uma;

realizamos jogo de grupo sobre os temas saúde,

• Ter noção das necessidades

nutrição e afetos para que todas se familiarizas-

básicas em défice;

sem com os conceitos, que ficaram elencados

• Compreensão de conceitos;

numa cartolina.

• Investir nos cuidados;

2 – Dinâmica Criativa: Ciclo de Crescimento da

• Transportar o ciclo de vida

Flor (tendo por base todos os conceitos aprendi-

da flor para o seu próprio ci-

dos, construir a gosto uma flor em 3D com recur-

clo de vida e dos que estão

so aos matérias disponíveis, como por exemplo:

aos seus cuidados.

palhinhas, tecidos, papéis, etc).
3 – Partilha em grupo: observação da criação; o
que motivou as diversas escolhas; o que sentiram antes, durante e depois da criação; expectativas futuras.
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Observações da sessão:
No aquecimento não queriam dançar, assim sendo, substitui-se esse momento
por alguns exercícios de pilates e yoga. Gostaram da experiência, partilhando
que se sentiam mais tranquilas e calmas. Contudo, no momento criativo, foi onde
se sentiu que existiu mais luta com a proposta, maior receio da folha em branco, levaram mais tempo que o habitual a começar. Associamos esta dificuldade
a ser a primeira vez que se estavam a retratar a elas mesmas, já não se tratava
de um amuleto com flores, eram elas em flores. Após os momentos iniciais de
luta, quando conseguiram uma a uma soltar-se das amarras, a criação fluiu e foi
notório o entusiasmo quando começaram a percepcionar o resultado. Esta luta
e posterior superação, para chegar à constatação de ser capaz e que o resultado
ficou bonito foi altamente empoderador e positivo. À semelhança do início da
criação, voltaram a ter dificuldade em exprimir-se na partilha, e ao colocarmos
as criações no centro do círculo, automaticamente elas deram as mãos umas às
outras, falaram pouco, mas sentimos que se sentiram como flores, e no final, o
abraço foi longo e com lágrimas de gratidão, união e respeito.
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Sessão 8 – “Temos/ Somos um Jardim”

Área de Competência Psicossocial: Auto-Orientação
Área Temática: Autoconceito
Competência Específica: Atualização do autoconceito
Sessão:

Objectivos:

1 – Aquecimento: Relaxamento com fan-

• Viajar até ao Jardim interior,

tasia guiada – um corpo de terra que após

simbolicamente

várias indicações se transforma no jardim

um jardim;

interior de cada uma.

• Criação de um jardim (fértil, que

2 – Dinâmicas Criativas: A primeira - o meu

dá vida);

jardim: depois de acordar do relaxamento/

• O Eu capaz de criar um jardim

fantasia guiada, com todos os materiais dis-

interno;

poníveis, criar o jardim imaginado, o jardim

• O Eu como flor, o Eu como jar-

interno. A segunda - tempo de semear: Dan-

dim;

çar um pouco com o bolbo. Após este mo-

• Materiais utilizados com base

mento, vamos plantá-los em vasos ou num

na ideia, de que da sessão 1 até

canteiro junto à escolinha!

agora estão a criar o seu jardim

3 – Partilha em grupo: observação da cria-

interno, reviver cada momento;

ção; o que motivou as diversas escolhas;

• Construir um novo símbolo vivo

o que sentiram antes, durante e depois da

do grupo;

criação; expectativas futuras.

• Dar continuidade ao caminho

criar/imaginar

percorrido com o projecto.

Revista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 24

Observações da sessão:
Esta foi uma sessão bastante difícil, era a última, e ninguém queria terminar o
projeto, ainda havia tanto para fazer. A fantasia guiada foi um risco que valeu
a pena correr na última sessão. As partilhas neste sentido foram positivas: “Até
parece que viajei para outro lugar, lá longe, afinal é possível e estar aqui.”; “Queríamos estar mais no jardim, porque nos acordou?”; “foi bom, foi tranquilo”. O
momento de transportar o jardim imaginado para a folha, foi tranquilo, as mulheres revelaram envolvência, foram conversando e cantando enquanto criavam.
Quando partilharam à cerca desta criação, relacionaram-na com o caminho percorrido individualmente e em grupo, as aprendizagens e conhecimentos que adquiriram, a união, o espaço que se criou e onde todas tinham espaço, e no jardim
de cada uma estavam simbolizadas todas as outras. Quando plantamos a semente no vaso, o momento foi de festa, dança, celebração das transformações, o grupo estava vivo, estava feliz e orgulhoso do caminho, e ali estava a prova disso, que
independentemente de ser a última sessão, já tinham ocorrido mudanças e elas
teriam impacto nas mulheres e na comunidade. A partilha final teve como mote,
o balanço final do projeto para cada uma, e houve espaço para tudo, sorrir, chorar, expressar sentimentos e reflexões, ficar sem palavras, olhar nos olhos umas
das outras, olhar para dentro e dar um abraço cheio de força e carinho. Alguns
testemunhos: “Eu fiz isso tudo aqui com o meu coração. Todos os dias eu vim aqui
para aprender, eu não queria ficar em casa.”; “Houve diversão e afeto. (…) Eu não
sabia o que ia fazer, mas ao andar dos dias aprendi muita coisa.”; “No primeiro dia
foi difícil, a pensar… já viramos crianças? Mas depois de fazer, comecei a admirar,
porque nunca fiz, nunca vi… fiquei aliviada e a gostar de fazer os trabalhos.”; “Nós
vamos lembrar, não dá para esquecer.”.
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Reflexões Finais
As mulheres são atores essenciais do desenvolvimento, por serem catalisadoras da mudança e transformação ao nível económico, político e social, pelo que contribuir para o
seu empoderamento é um investimento de médio e longo-prazo para maior prosperidade,
competitividade e para processos de desenvolvimento mais sustentáveis. Os programas de
cooperação que investem nas mulheres têm efeitos que ultrapassam em muito o impacto
individual, porque as mulheres multiplicam o investimento que é feito no seu futuro ao
melhorarem as condições de vida das suas famílias e comunidades.” (Ferreira, 2015, p.1).
Neste sentido, e fazendo um balanço do projecto, este foi bastante positivo, pois
até então a Associação Kutsaca ainda não tinha conseguido ter ações com as mulheres da comunidade, vindo colmatar assim esta carência, ainda que o Programa
Wasate já estivesse a ser pensado. A intervenção superou as expectativas, pois foram 9 as mulheres da comunidade empenhadas e envolvidas em viver este projecto, desafiando-se a concretizar cada uma das propostas, e apesar de uma ou outra
falta no decorrer das sessões, o grupo conseguiu manter estabilidade e coesão. Não
podemos esquecer que o sentido de compromisso destas mulheres é sempre em
primeira instância com a família e as obrigações para com o outro, aparecendo elas
no fim das prioridades. No entanto, colocar-se em primeiro e assumir a vontade de
frequentar as sessões e fazer por participar nelas, foi um dos pontos de mudança
positivos para elas no decorrer do projeto.
Face às dificuldades iniciais, foi notória uma maior facilidade na expressão dos
afetos e maior capacidade dos elaborar e integrar no decorrer das sessões. A reflexão acerca de si mesmas e a comunicação também sofreram alterações, tendo
as mulheres mais abertura e capacidade de o fazer. Sentirem-se mais instruídas e
conhecedoras de temas como saúde, nutrição e afetos, o que fez com que se sentissem numa posição de mensageiras para outras mulheres na comunidade que não
participaram e importantes agentes de mudança perante a mesma, o que reforça o
seu empoderamento.
A arte surge como canal privilegiado de comunicação (uma das mulheres não falava
português, e outras duas apresentavam dificuldades na compreensão de algumas
instruções), favorecendo no grupo uma linguagem comum a todas e acessível. Ao
longo do projecto, o português utilizado foi simples para garantir que todas compreendiam as instruções. Notou-se uma maior entreajuda e compreensão pelo ouRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 26

tro quando algumas delas tinha mais dificuldade, bem como, entre elas incitavam-se
a melhorar e a ultrapassar as dificuldades. A própria simbologia do projecto constitui-se como apelativa, pois todas sabiam o que era uma flor e como se desenvolvia.
A descoberta de mediadores (materiais como por exemplo: as areias coloridas ou
as flores secas) que nunca tinham visto, constitui-se como um desafio, tornando-as
mais curiosas e disponíveis para a exploração e criação com o mesmo. Perante as
dificuldades, foi notório o aumento da criatividade na procura e execução de soluções criativas. Outro aspecto a ressalvar, e que parte dos mediadores eram conhecidos delas (missangas, tecidos, costura), portanto familiares, para que não fosse
tão assustador o momento de criação e a descoberta de novos materiais, e também
pensando na possibilidade futura de elas mesmas poderem replicar estas dinâmicas
para si mesmas - individualmente, ou com outras mulheres, em grupo.
Ao terem noção de que o caminho sessão após sessão, foi conseguido/construído
por si mesmas, sendo activas e capazes, fez com que o aumento do sentimento de
empoderamento feminino fosse visível, assim como, a maior consciência de si e do
outro, existindo o reforço da autoestima e do autoconceito. As suas posturas, maneiras de estar e de expressar demonstravam maior segurança, elas ganharam mais
voz. Neste sentido, existiu um aumento de confiança, disponibilidade e empatia,
que se tornou possível por conseguirmos nas sessões criar um espaço seguro e de
livre expressão.
Existiram também algumas limitações que devem ser alvo de reflexão, até pela possibilidade de se dar continuidade ao projeto: sendo experimental não se pensou
numa forma de avaliar rigorosamente o projeto; também para que os objectivos
do projecto tivessem maior consistência, foi pouco o tempo de intervenção, seria
necessário mais investimento em cada tema, logo mais sessões; a não compreensão
do dialecto local foi constrangedor nas primeiras sessões, porque elas conversavam
entre elas no decorrer da sessão em Xangana; existiu dificuldade em fazer cumprir
algumas regras acordadas na primeira sessão (chegavam atrasadas à sessão algumas vezes, e utilizavam o telefone quando lhes ligavam), contudo foram existindo
melhorias no decorrer do projeto no que respeita a estes tópicos.
Finalizando, ainda há muito a fazer neste campo, para e com estas mulheres. E por
isso termina-se este artigo, com a certeza que um regresso a Moçambique é certo,
e que novidades existirão no Flores de África.
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Pessoalmente, quero reforçar que a simplicidade deste artigo se prende com a própria essência do programa. Linguagem simples, apenas o essencial, cheio de carinho
e esperança, como foram os meus dias em Moçambique com as Mulheres. É para
mim uma honra na minha voz, poder dar voz a cada uma delas. Reforço que levei
sementes e dei o que tinha de melhor, mas também eu recebi muito, e tal como elas
aceitei o desafio e fiz todas as criações nas sessões (de outra maneira não tinha sido
possível), assim, plantei-me na terra, percorri o ciclo da flor e também eu floresci.
Kanimambo! (Obrigada!)
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Fantasia, imaginação
e simbolismo:
Bases da Psicanálise
para a Arte-Terapia
Daniela Martins
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No processo arte-terapêutico é promovido o acesso aos elementos psíquicos como
a fantasia, o mundo imaginativo e a capacidade de simbolização que desenvolvem
um papel fulcral para a criatividade onde, intrinsecamente, estão conectados aspetos da imaginação, da fantasia e do brincar.
O processo de criação artística é composto por uma série de atitudes que são inquestionavelmente conscientes, como o manejamento do material, a construção
formal da imagem e até a relação estética experimentada, portanto o fazer arte é
uma operação consciente e pressupõe o posicionamento do indivíduo no aqui-e-agora. Isto quer dizer que há necessidade de um afastamento das repressões internas que podem bloquear a criatividade, das censuras ou de outros preconceitos,
e de uma concentração dos esforços e da vontade no momento em que se está a
criar, nos passos de construção, levando a um envolvimento com o material. Para
isso o ambiente confortável do espaço de Arte-Terapia, facilitador da criação, favorece o direcionamento da energia criadora para a atividade de execução de uma
obra artística.
Apesar dos fatores práticos envolvidos na realização de um objeto de arte, que requerem a disposição consciente necessária à criação, o impulso criativo, a motivação, e a elaboração imaginária, tal como a aquisição de uma significação simbólica,
já fazem parte do mundo inconsciente do criador. Podemos sinalizar então, uma
posição consciente do indivíduo para se conectar com a sua fantasia e a sua imaginação (mundo inconsciente), que o leva à criação. É neste sentido que Freud afirma
que “existe um caminho que conduz da fantasia de volta à realidade – isto é, o caminho da arte”,1 pois a atividade criadora é um dos meios pelos quais a “vida da fantasia” obtém expressão no mundo concreto. A arte para Freud é um canal privilegiado
para o direcionamento de necessidades pulsionais demasiado intensas, que conforme o desenvolvimento psíquico do sujeito e a sua adaptação à realidade, reprime e
recalca tais instintos, vindo a formar a neurose. O investimento energético criativo
da pessoa, ou nas palavras de Freud, o investimento libidinal, que visa responder às
suas insatisfações inconscientes, promove a motivação para a construção artística,
libertando-a da opressão interiorizada dos seus desejos.
Um homem que é um verdadeiro artista, tem mais coisas à sua disposição. Em primeiro
lugar, sabe como dar forma a seus devaneios de modo tal que estes perdem aquilo que
1

Freud, S. (1916-1917). Conferência XXIII. Os caminhos da formação dos sintomas. In S. Freud,
Conferências introdutórias sobre psicanálise (Parte III) (Vol. 16). Rio de Janeiro: Imago. p. 89.
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neles é excessivamente pessoal e que afasta as demais pessoas, possibilitando que os outros compartilhem do prazer obtido nesses devaneios. Também sabe como abrandá-los
de modo que não traiam sua origem em fontes proscritas. Ademais, possui o misterioso
poder de moldar determinado material até que se torne imagem fiel de sua fantasia; e
sabe, principalmente, pôr em conexão uma tão vasta produção de prazer com essa representação de sua fantasia inconsciente, que, pelo menos no momento considerado, as
repressões são sobrepujadas e suspensas.2
Há uma vasta contribuição da teoria freudiana à arte e ao processo criativo. Igualmente temos o desenvolvimento da teoria psicanalítica por outros autores, que a
aplicaram diretamente à arte ou utilizam a arte como meio de apoio nos processos
psicoterapêuticos – Melaine Klein, Donald Winnicott, Marion Milner, Lacan, entre
outros.
Freud fala-nos de um sistema psíquico primário que não suporta o desprazer das
experiências ou da repressão. Ligado a este, há o desejo que é definido como uma
corrente que visa diretamente o prazer. O desejo, portanto, é o que provoca a motilidade do aparelho psíquico primário, sendo regido pela sua satisfação ou insatisfação.3 O sistema psíquico primário “não pode fazer nada senão desejar”.4 Freud,
portanto, define o princípio primário de pensamento, que está associado aos processos inconscientes e às descargas pulsionais que são estabilizadas promovendo
adaptação pelo princípio do prazer. O contraponto do processo primário, que leva a
uma “inibição da descarga de excitação”5 é o princípio da realidade. Assim teremos
os processos primário e secundário, em que o primeiro está associado à linguagem
dos sonhos, da fantasia e consequentemente ao que motiva a criação artística,
sendo um processo do pensamento inconsciente. “Os processos irracionais que
ocorrem no aparelho psíquico são os processos primários”.6 O processo secundário
apresenta-se como o pensamento racional e consciente, motivado pelo decurso de
recalcamento dos desejos.
Da mesma forma, a definição de primário e secundário é obtida na sequência do seu
aparecimento conforme a cronologia do desenvolvimento do aparelho psíquico. O
2
3
4
5
6

Ibid.
Freud, S. (1900). A psicologia dos processos oníricos. In S. Freud, A interpretação dos sonhos
(Segunda parte) e Sobre os sonhos (1900-1901) (Vol. 5). Rio de Janeiro: Imago. p. 171.
Ibid., p. 173.
Ibid., p. 173.
Ibid., p. 174.
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processo primário faz parte do sistema anímico desde o início da vida, enquanto o
processo secundário se impõe posteriormente, sobrepondo-se ao primário, levando o indivíduo ao amadurecimento e à adaptação dos seus instintos.
Diferente do funcionamento inconsciente dos sonhos é o devaneio, que é descrito
por Freud como os desejos conscientes, organizados e aceites pela consciência. Os
devaneios, na conceção de Freud podem ser vistos como o extrato da criação artística, sendo esta faculdade fundamental para o criador. Freud esclarece que o escritor criativo, na generalidade os artistas, podem ser comparados a “um sonhador em
plena luz do dia”.7 O devaneio é comparado ao brincar da criança que expressa a sua
realidade através dos seus brinquedos e jogos, consciente de que o mundo criado
na brincadeira não é o real, é uma representação desejada. A atividade imaginativa
do brincar é substituída na fase adulta pelo devaneio. Tal como a criança, o artista
cria um mundo de fantasia, carregado de investimento emocional, onde pode reorganizar os elementos da sua mente inconsciente, mas que mantém a distinção entre
a fantasia (inconsciente) e a realidade. O brincar e a arte servem como ponte de
ligação entre a realidade e a fantasia. O artista ao criar a partir dos seus devaneios
satisfaz os seus desejos inconscientes8 e pretende resolver os seus conflitos através
da criação. O fantasiar, de acordo com Freud, apresenta-se como uma tendência geral do aparelho mental, que, com a introdução do princípio da realidade é separada
e encontra expressão como forma de devaneio mas que, entretanto, já começa no
brincar das crianças.9 Hanna Segal, ao explicar o funcionamento da fantasia segundo Freud, refere que esta consiste na satisfação de um desejo inconsciente de maneira imaginária no momento em que a realidade externa falha na resposta.10 Nas
palavras de Segal: “O artista, tal como o devaneador, cria um mundo de fantasia no
qual pode satisfazer seus desejos inconscientes”.11 A atividade criadora tem, assim,
uma função essencial de promover equilíbrio psíquico ao conter a instabilidade das
pulsões, trazendo o sentido de reparação, preenchimento e significação interna.
Há outro conceito fundamental enunciado por Freud para o entendimento da motivação interna da criação artística: a sublimação. É definida como uma defesa psíquica madura, que oferece um fim bem-sucedido a instintos que não têm resposta
Freud, 1908, op. cit., p. 82.
Segal, H. (1993). Sonho, fantasia e arte. Rio de Janeiro: Imago. p. 87.
Segal, H. (1991). Notas sobre a formação de símbolos. In E. B. Spillius (org.), Melanie Klein hoje.
(Vol. 1). Rio de Janeiro: Imago. p. 137.
10 Segal, 1993, op. cit., p.31.
11 Segal, 1993, op. cit., p.87.

7
8
9
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à sua satisfação. Essa satisfação é conseguida por meio da sublimação dos desejos,
que pode ser vista como uma substituição ou, mais propriamente, como uma simbolização da satisfação de tais instintos.
No seu artigo Leonardo Da Vinci e uma lembrança da sua infância, de 1910, Freud comenta o quanto a obra de Leonardo é uma sublimação da vida sexual do artista, definida pelo autor como “atrofiada”. “Conseguiu sublimar a maior parte da sua líbido
na sua ânsia pela pesquisa…Convertendo a sua paixão em ânsia de conhecimento”.12
Associa o fato de o artista com frequência deixar as suas obras inacabadas à intensidade colocada nas suas pesquisas. Na sua suposta inconstância, Leonardo não se
preocupava com o fim das suas obras. Mas, na verdade, como refere Freud, há biógrafos que alegam que o artista já os dava por terminados. O interessante para ele
seria o problema apresentado pela pintura, e “após o primeiro via inúmeros outros
problemas que surgiam, como costumava acontecer com suas intermináveis e infatigáveis investigações sobre a natureza”.13 Consequentemente parece que a obra
de arte era um espaço limitado para que Leonardo pudesse exprimir tudo o que tinha em seu pensamento. A sublimação realizava-se quando a satisfação sexual era
substituída simbolicamente pela intensa atividade intelectual e criativa das suas
pesquisas e invenções.
A transformação da força psíquica instintiva em várias formas de atividade, da mesma
maneira que a transformação das forças físicas, não poderia ser realizada sem prejuízo. O
exemplo de Leonardo mostra-nos quantas outras coisas precisam ser consideradas com
relação a estes processos. O adiamento do amor até o seu pleno conhecimento constitui
um processo artificial que se transforma em uma substituição.14
Através deste conceito de Freud, percebemos que a criação artística é executada
a partir de um investimento libidinal que no início foi deslocado, encontrando uma
outra saída mais elevada para o seu contentamento, de maneira a não se tornar uma
neurose. O indivíduo responde à tal necessidade instintual, simbolicamente, através da arte. Através do símbolo criado pela sublimação compensadora, consegue-se a restauração de elementos psíquicos que possam ter um destino de frustração.
Segal cita Proust que afirma que “só se pode criar aquilo a que se renunciou”, re12 Freud, S. (1910). Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infância. In S. Freud,
Cinco lições de psicanálise, Leonardo da Vinci e outros trabalhos (1910 [1909]) (Vol. 11).
Rio de Janeiro: Imago. p. 45.
13 Ibid., p. 46.
14 Ibid., p. 45.
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lacionando esta afirmação com a conceção de sublimação em que é necessário a
renúncia e a inibição do fim pulsional.15
A sublimação do instinto constitui um aspecto particularmente evidente do desenvolvimento cultural; é ela que torna possível as atividades psíquicas superiores, científicas,
artísticas ou ideológicas, o desempenho de um papel tão importante na vida civilizada.
Se nos rendêssemos a uma primeira impressão, diríamos que a sublimação constitui uma
vicissitude que foi imposta aos instintos de forma total pela civilização. Seria prudente
refletir um pouco mais sobre isso.16
A questão do simbolismo, na teoria psicanalítica, está diretamente ligada à sublimação, já que a resposta trazida por este mecanismo apresenta-se na forma de um
símbolo inconsciente compensador. A função reparadora da arte serve-se deste
conceito, de que a atividade reparadora é composta por elementos simbólicos que
se prestam a representar o nascimento de algo novo, substitutivo do que foi anteriormente destruído. A construção de um símbolo processa-se como uma “reconstrução reparadora” ou como “a restauração do mundo interno”.17 É importante referir que tal atividade psíquica, onde há a oportunidade de externalizar conteúdos
internos, dando-lhes “vida’ no mundo externo, é esclarecedora ao indivíduo para
diferenciar o que é externo do que é interno de si mesmo, não deixando coincidir o
sentido de criatividade e delírio. Salvaguarda-se assim uma posição de saúde mental do sujeito criador.
A simbolização está presente nas imagens criadas através da arte e do brincar. Nas
duas situações a imaginação é ativada. É enriquecida e facilitada pela mobilização
de conflitos psíquicos que possam limitar os processos criativos. Segal argumenta
que “um símbolo não é usado para negar a perda, mas para superá-la”,18 e esta afirmação indica que o caminho para a restauração do conteúdo interior fragmentado,
produtor de sofrimento psíquico, passa necessariamente pela imaginação a levar à
criação de novos símbolos significativos e integrados. Encontrando-se significados,
os símbolos comunicam com o mundo externo e também servem de ligação com a
vida inconsciente.
15
16

Segal, 1993, op. cit., p.99.
Freud, S. (1930 [1929]). O mal-estar na civilização. In S. Freud, O Futuro de uma Ilusão. O mal-estar
na civilização e outros trabalhos (1927-1931) (Vol. 21). Rio de Janeiro: Imago. p. 62.
17 Segal, 1993, op. cit., p.104.
18 Segal, 1993, op. cit., p.55.
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Introduction
A ce jour, les Troubles des Conduites Alimentaires (T.C.A) constituent un problème
de santé publique dont l’ampleur est difficile à évaluer. Des stratégies thérapeutiques comme les thérapies cognitivo-comportementales, les thérapies systémiques ou psychodynamiques et les thérapies médiatisées sont mises en œuvre
pour traiter ces troubles complexes qui touchent les composantes physiques, cognitives, affectives, comportementales et sociales de l’individu. Selon la Haute Autorité de la Santé, la prise en charge se doit d’être pluridisciplinaire afin de mener à
bien le processus de soin, (H.A.S., 2010).
Dans cet arsenal thérapeutique, l’hortithérapie définie par l’American Horticultural
Therapy Association comme « l’utilisation des activités de jardinage par un professionnel formé comme technique pour atteindre des objectifs cliniques préétablis »
(A.H.T.A, 2011) pourrait occuper une place essentielle.
Notre objectif est de démontrer la pertinence de son utilisation dans le cadre des
problématiques présentées par les T.C.A. La question de départ est donc la suivante: à quelles difficultés des troubles des conduites alimentaires l’hortithérapie
peut-elle répondre?

Revue de littérature
Les études de la littérature internationale montrent que le simple contact avec un
environnement naturel a des effets bénéfices sur la qualité de vie (Kaplan et al,
1988) et peut participer à la réduction du stress (Ulrich & Simons, 1991; Ulrich,
1991). Aussi, tandis que la présence d’un jardin au sein de l’hôpital participe à l’amélioration de la qualité de vie des usagers (Whitehouse, Varni, Seid, Cooper-Marcus,
Ensberg, Jacobs & Mehlenbeck, 2001), la pratique de l’horticulture augmente le
bien-être des personnes âgées résidant dans des établissements de soins à long
terme (Bamicle. T. & Stoelzle Midden. K, 2003; Tse, 2010).
D’autres études soulignent des bienfaits plus spécifiques à certaines pathologies
comme la maladie d’Alzheimer. Les jardins constituent un repère temporel et permettent d’entretenir les capacités mnésiques des patients hospitalisés. De plus,
ils permettent la création de lien social et procurent un sentiment d’utilité (GuisRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 36

set-Martinez, Villez & Coupry, 2013 ; Jarrot, Kwack & Relf, 2002). L’hortithérapie
améliore également les capacités d’attention et de concentration (Ulrich, Zimring
et al., 2008). En effet, elle suscite l’éveil poly-sensoriel et l’aide à l’insertion groupale (Pringuey, 2014). Les interventions hortithérapiques présentent aussi un intérêt pour le traitement des troubles mentaux et du comportement (Hiroharu K.,
Kiichiro T. et al. 2014). Elles permettent une réduction des conduites agressives en
milieu psychiatrique (Ulrich, Brogen et al., 2013) et sont de plus en plus étudiées en
parallèle avec la mise en place de jardin de soins en gérontologie comme en psychiatrie (Pringuey, 2014; Pringuey-Criou, 2015).

Hortithérapie et Troubles des Conduites Alimentaires
Nous nous intéressons plus particulièrement à la symptomatologie clinique commune aux Troubles des Conduites Alimentaires. La littérature montre une forme
d’isolement des personnes. Aussi, beaucoup présentent une anesthésie des sensations et des émotions, ou des difficultés de reconnaissance et d’expression de ces
émotions et sensations (Corcos, 2011). Enfin, les auteurs relèvent des difficultés
cognitives comme les obsessions, distorsions et les troubles de la mémoire de travail, ainsi qu’une estime de soi négative (Chabrol, 2011). Cet étayage théorique
montre que la symptomatologie des T.C.A. est en écho avec les bienfaits de l’hortithérapie. Une revue de littérature plus exhaustive est consultable (annexe 1).
Pourtant, à notre connaissance, aucune étude n’a exploré cela. Nous posons donc
l’hypothèse que l’hortithérapie a des effets bénéfiques pour l’accompagnement
des personnes présentant des T.C.A.
Méthode
L’objectif de cette recherche exploratoire est la mise en place et l’évaluation d’un
dispositif de thérapie médiatisée : l’hortithérapie auprès de patients présentant des
Troubles des Conduites Alimentaires.
Participants
Dans le cadre d’un hôpital de jour de la région toulousaine spécialisé dans l’accompagnement des Troubles des Conduites Alimentaires nous avons rencontré 18 patients (17 femmes et 1 homme) qui ont bénéficié de notre dispositif d’hortithéraRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 37

pie. Après application du critère d’inclusion suivant : avoir participé à au moins 3
séances ; nous avons retenu un échantillon d’étude de 10 sujets de sexe féminin
âgées de 20 à 46 ans dont la moyenne d’âge est de 31,6 ans. Les pathologies présentées sont les suivantes : Anorexies restrictives (N=2), Anorexies boulimies (N=4),
boulimies (N=4).
Outils utilisés
Nous avons réalisé une évaluation pluri axiale à l’aide de questionnaires et d’entretiens exploratoires structurés.
-

Le questionnaire de la Satisfaction Hortithérapique du jour intitulé « L’atelier hortithérapie de ce jour » composé de 11 items à réponses binaires explore les vécus de chaque séance. (la sphère sensorielle, l’évocation/projection, l’interaction sociale, la création et les sensations/émotions), (Sudres et
Kihal, 2014).

-

Le questionnaire du Vécu de l’Atelier d’Hortithérapie est une adaptation du
questionnaire d’enquête sur le Vécu des Activités d’Atelier, (ECTM2-Q), de
l’Echelle Clinique de Thérapie Médiatisées, (Sudres, 1993). Il se compose de
15 items explorant la définition de l’atelier, le travail/processus de création,
la perception/les attentes du patient et le processus de changement. Il est
rempli à la fin du dispositif d’atelier, par les patientes.

-

Le questionnaire « Le point de vue des professionnels » est également une
adaptation tirée de l’Echelle Clinique de Thérapie Médiatisées, (Sudres,
1993). Il comprend 5 items dont 4 concernant l’aspect thérapeutique de
l’activité et 1 item explorant les objectifs; et permet de recueillir le point de
vue des professionnels pour chaque participante à l’atelier d’hortithérapie.
Il est rempli à la fin du dispositif par les professionnels (2 psychologues et 1
infirmière).

-

Les entretiens exploratoires structurés avec une participante et le psychologue accompagnateur de l’atelier

Techniques de traitement des données
Compte tenu du dispositif et de l’échantillon, une approche exploratoire et qualitative est menée dans le but d’analyser ce contenu, (Mucchielli, 2006 et Bardin, 2007).
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Dispositif Hortithérapie et Troubles des Conduites Alimentaires
La mise en place d’une activité de médiation psychothérapeutique par le jardinage
implique de réfléchir aux critères généraux qui donnent à l’atelier ses dimensions
thérapeutiques. Le tableau 1. ci-dessous présente les caractéristiques d’un atelier
d’hortithérapie inspiré des travaux de Ribes (2006) et le tableau 2. présente les 5
étapes d’un atelier d’hortithérapie. Enfin, le Tableau 3. Montre les difficultés des
Troubles des Conduites Alimentaires et les objectifs de l’atelier d’hortithérapie.

Tableau 1. Caractéristiques d’un atelier d’hortithérapie.
Caractéristiques d’un atelier
d’hortithérapie

Objectifs

Permanence: du lieu, des animateurs,

Instaurer un moment de repère

du jour, de l'heure et de la durée

Optimiser les bienfaits de l’activité

Régularité: hebdomadaire

Suivre l’évolution du jardin

Organisation: suivre le même

Créer un rituel

déroulement à chaque séance

Créer un cadre contenant

Stimuler les sens par l’exploitation du

La vue: couleurs, formes, lumières

jardin (prêter attention)

L’odorat: la terre, les fleurs et
aromatiques
Le toucher: textures, température de
la terre
Le goût: retour à des saveurs
L’ouïe: le vent, les insectes (abeilles)
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Tableau 2. Les cinq étapes d’un atelier d’hortithérapie et leurs objectifs (Sudres et
Kihal, 2016).
Etapes

Objectifs

1. Accueil des participants

Poser un cadre sécurisant et

Rappel de la séance précédente,

contenant permettant l’émergence

présentation des activités prévues,

et l’expression des émotions et

rappel des consignes de sécurité

sensations
Observer l’état des patients
Travailler la mémoire et prendre
conscience de l’évolution du travail

2. Préparation du matériel et tenue.

Entrer dans l’activité

3. Temps d’activité axé sur des

Stimuler les participants (porter

problématiques et objectifs

attention à leur comportement)

spécifiques préalablement définis
4. Rangement du matériel.

Responsabilisation

5. Compte-rendu de l’atelier et

Mise en commun du vécu par

dégustation d’un produit du jardin,

l’expression, satisfaction du travail

(tisane, fruits…)

effectué

Tableau 3. Difficultés des Troubles des Conduites Alimentaires et objectifs de l’atelier d’hortithérapie.
Difficultés des T.C.A

Objectifs de l’atelier

Exemples d’activités

Anesthésie sensorielle

Stimuler les 5 sens (vue,

Toucher la terre

toucher, odorat, ouïe,

Sentir les plantes

goût)
Troubles cognitifs :

Travailler la

Planter des graines

obsessions, distorsions,

concentration, les

Evaluer les besoins des

défaut mémoire de

capacités de réflexion et

semis

travail

la mémoire

Appliquer les consignes

Revista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 40

Difficultés des T.C.A

Objectifs de l’atelier

Exemples d’activités

Altération de la

Inciter au repérage

Décrire les actions

perception des ressentis

des ressentis et des

réalisées et leur impact

et des émotions

émotions

Difficultés à exprimer

Solliciter l’expression

Verbaliser l’impact

les ressentis et émotions

des ressentis et

émotionnel des actions

émotions
Estime de soi négative

Améliorer l’estime de soi

(cognitions positives)

Attribuer des
tâches concrètes et
responsabiliser

Dérèglement Temporel

Les réinscrire dans une

Suivre l’évolution des

temporalité aléatoire

semis et constater leurs
différences

Sentiment de solitude et

Restaurer les relations

Préparer le matériel

lien social

interpersonnelles

Partager les outils

Comportement de

Favoriser le lâcher prise

Accepter les conditions

contrôle

et l’acceptation

climatiques

Résultats
L’analyse qualitative du Vécu de l’activité d’hortithérapie montre que l’atelier a servi à 91% des participants à créer du lien social (36%) et apprendre à lâcher prise
(36%). Il a été perçu comme agréable pour 100% des sujets. Aussi, il a aidé 82%
d’entre eux en étant perçu comme « instructif » et « apaisant », en permettant de
réguler le lien social (36%), de s’inscrire dans l’instant présent (36%), de stimuler les
émotions/sensations (36%) et d’augmenter le bien-être perçu (18%).
L’analyse du plaisir hortithérapique montre que 50% des sujets présentent un plaisir hortithérapique moyen très élevé et 50% d’entre eux ont un plaisir hortithérapique élevé. Enfin, l’analyse du point de vue des professionnels montre que l’atelier
a un peu aidé 55% des participantes et beaucoup aidé 45% d’entre-elles. Aucun
professionnel ne pense que l’atelier n’a eu aucun effet sur la prise en charge de
l’H.D.J et tous sont favorables à la poursuite de l’atelier pour 78% des patientes.
Les objectifs thérapeutiques perçus sont les suivants : stimuler les sensations, faRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 41

voriser l’expression des sensations et émotions, socialiser, revaloriser, lâcher prise,
favoriser la conscience de soi et l’être dans l’ici et maintenant.

Discussion
L’analyse croisée des résultats montre que les bénéfices de l’activité d’hortithérapie sont reconnus par les professionnels et les participantes comme permettant
de répondre à des difficultés spécifiques aux TCA. Elle sert de point d’appui pour
travailler sur les sensations et l’expression des ressentis, l’expression des émotions,
la confiance en soi et l’estime de soi. Cette activité permet également de restaurer
du lien social et de développer la concentration et la focalisation de l’attention sur
un autre être vivant sur lequel le sujet à une emprise. Elle permet aussi d’aborder la
notion du contrôle très présente dans les troubles alimentaires.
Enfin, l’estime de soi s’améliore portée par la notion d’échange entre le sujet et la
plante qui réagit aux soins de ce dernier. En effet, le sujet s’inscrit dans un projet
concret sur la durée, une création dont les résultats sont visibles, profitables à
d’autres et encouragé par toutes les problématiques actuelles d’environnement.
Aussi, le sujet, à qui l’on confie un espace à entretenir et des outils, bénéficie de
l’autonomie qu’il réclame tout en étant encadré et soutenu par les autres patients
et le personnel soignant. Cela pourrait constituer une réponse à la problématique
paradoxale de dépendance des sujets atteints de TCA puisque ces derniers trouveraient dans l’équipe soignante et les autres patients le soutien émotionnel dont
ils ont besoin tout en ayant un sentiment d’indépendance vis-à-vis de leur activité.
Nous pouvons donc valider notre hypothèse selon laquelle l’hortithérapie a des
effets bénéfiques pour l’accompagnement des personnes présentant un TCA. De
plus, les effets du dispositif d’atelier correspondent à la majorité de ceux que nous
voulions étudier.

Conclusion
A notre connaissance, il existe peu d’études françaises sur l’utilisation de l’hortithérapie dans le cadre du soin psychologique et aucune qui mette en lien les difficultés
rencontrées par les patients souffrant de TCA avec une prise en charge focalisée
par l’hortithérapie.
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En termes d’apports généraux, nous avons donc mis en place un dispositif d’atelier spécifique dans un lieu de soin dédié aux TCA et standardisé le déroulement
progressif d’une pratique hortithérapique. L’évaluation pluri axiale (patients/professionnels) montre l’intérêt de l’inscrire dans les thérapies médiatisées proposées
pour l’accompagnement des T.C.A. Cependant, la taille et la représentativité de
l’échantillon est une des limites de ce travail exploratoire bien que, dans le cadre
de cette recherche, l’échantillon soit dépendant du dispositif et donc difficilement
contrôlable. En termes de recueil de données, soulignons que les outils utilisés
constituent un premier essai. Les questionnaires ne reflètent donc pas toujours le
vécu subjectif des sujets. Enfin, une recherche plus approfondie permettra de préciser les bénéfices du jardinage en évaluant chacune de nos variables avec des outils
plus spécifiques.
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Quel que soit le lieu (supermarché, ascenseur, rue, voiture, bars…), le moment de la
journée, ou d’une vie (mariage, funérailles, anniversaire…), nous échappons difficilement à la musique dans notre univers social. Elle reste un médium fondamental
lorsqu’il est question d’inviter des personnes à faire lien dans un contexte de rupture avec l’extérieur (secteur fermé d’un hôpital psychiatrique) voire de contacts
contraints avec son voisin de chambre, englué lui-aussi dans une psychopathologie
ne lui donnant parfois pas l’énergie suffisante pour parler, regarder, ou aller vers
l’autre.
A la lumière des expériences humaines et cliniques qui ont pu être rapportées durant les deux journées organisées par la SPAT (21, 22 octobre 2017), il semble également essentiel de rappeler la pertinence de la multiplication des supports artistiques (sans aller vers un extrême dans lequel l’abondance pourrait donner lieu à un
non-choix) dans une prise en charge Art-thérapeutique. En effet, dans un contexte
d’ateliers groupaux de Musicothérapie composés de personnes présentant une
dépression résistante, généralement avec comorbidité, accueillir la musique sans
autre aménagement, ni préparation progressive, peut s’avérer intrusif. Ainsi, dans
des services1 où tout un dispositif fût à penser et construire en fonction des rencontres et de la littérature, chaque séance (et séquence de séances) a été réfléchie
afin d’éviter toute exclusion (groupe ouvert, 6 ateliers renouvelables), de préserver la temporalité de chacun (approches active, réceptive, créative, proposées au
cours d’une même séance), ou encore dans l’optique de ne pas surmener les sujets
(alternance de temps forts, actifs, créatifs et de temps faibles, réceptifs, favorisant
une réparation). Toujours dans ce travail dont la trame de fond pourrait être d’amener les personnes à la fantasmatisation, la créativité ou tout simplement au plaisir
du jeu, divers assemblages d’arts ont été mis en place tels que : sélectionner des
odeurs en fonction d’une musique, choisir des sons par rapport à ce que l’ambiance
d’un tableau inspire, écrire un rap, un slam, une histoire en partant d’un son créé en
amont, etc. Il arrive qu’un groupe, quasiment constamment modifié par les entrées
et sorties hospitalières, préfère faire trace sur CD (raps, slams, chants individuels
ou collectifs), tandis que d’autres participants demanderont de l’aide pour produire
des paysages sonores éphémères en fonction d’un rêve, d’un affect, d’un souvenir,
ou encore d’une œuvre déjà existante.
1

Centre Expert Dépression Résistante du Service de Psychiatrie et psychologie médicale – CHU
Toulouse-Purpan.
Pôle adulte spécialisé dans la clinique de la Dépression – Clinique Psychiatrique Marigny, Saint
-Loup-Cammas.
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L’aspect « art-tisanal » de ces séances élaborées en amont, mais ajustées en permanence, n’est pas à exclure, ce bricolage étant nécessaire dans cette recherche innovante, tant la dépression résistante reste l’une des grandes absentes des études
abordant les thérapies médiatisées. A ce propos, bien que le recours à la musique
soit une pratique ancienne fréquemment utilisée durant l’Antiquité (Lecourt, 2014),
nous retrouvons par ailleurs peu de recherches récentes mettant en exergue les
possibles retentissements qu’auraient des ateliers de Musicothérapie en réponse
à la dépression. Parmi ces travaux, notons que l’approche réceptive permettrait
d’atténuer la fatigue, la faible estime de soi et la tristesse (Eckhardt et Dinsmore,
2012). En termes de durabilité, la Musicothérapie aurait des effets bénéfiques sur
la symptomatologie dépressive qui persisteraient au minimum pendant 3 mois (Lee
et Thyer, 2013). Le chant jouerait également une fonction prépondérante puisque
participer à une chorale atténuerait davantage la perspective dépressive que l’appartenance à un groupe sans prise en charge (Petchkovsky et al., 2013). Néanmoins,
force est de remarquer que ces constats restent superficiels, voire confidentiels,
car le manque de précisions quant aux dispositifs établis tendraient à empêcher la
reproductibilité, la transmission des expériences décrites (D’Abbadie de Nodrest,
Sudres, Schmitt, Yrondi, 2017), pourtant si souhaitables dans le domaine de la recherche clinique.
En ce sens, c’est dans une volonté de palier ce point qu’il a été imaginé une étude
exploratoire sur environ 3 ans (dans le cadre d’un travail de thèse), en vue d’ajuster
au mieux des ateliers de Musicothérapie (active, réceptive, créative) à des groupes
de personnes présentant une dépression résistante. Pour éviter toute redondance
avec un article déjà publié et disponible (D’Abbadie de Nodrest, Sudres, Schmitt,
Yrondi, 2017), nous indiquerons seulement que ce protocole a pour vocation de
proposer aux patients, ainsi qu’aux praticiens un dispositif ainsi qu’un plan expérimental personnalisables et applicables. Pour cela, c’est sur un plan théorico-clinique que nous évoluons depuis deux ans, en utilisant une approche mixte sur le
versant évaluatif (approches qualitatives et quantitatives qui s’enrichissent mutuellement), ainsi que sur le versant pratique : les approches actives, créatives, et
réceptives étant choisies successivement au cours d’une même séance, dans un
ordre modifiable, faisant sens pour le groupe à un moment spécifique.
Conjointement à cette idée de haute couture (inspirée par J-L. Sudres), de sur-mesure, la créativité est aussi un élément consubstantiel, qui doit sans cesse être enRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 47

clenché du côté du chercheur. Ainsi, puisqu’il arrivât que nous nous retrouvions à
animer seuls des ateliers collectifs de Musicothérapie, dont l’effectif pouvait pourtant s’élever à plus de 15 sujets, il fût notamment décidé de créer une échelle qualitative pour enrichir l’observation participante. Cette échelle de vécu par séance
est remplie par les participants (consentement libre et éclairé) à la fin de chaque
atelier. Elle est composée de 3 phrases (« Avant le début de la séance, je me sentais : »,
« Pendant la séance, je me sentais : », « Après la séance, je me sens : »), suivies chacune de
4 émoticônes2. Il est demandé aux personnes d’entourer le visage qui correspond le
plus à l’état dans lequel elles se sentaient à différents moments d’une même séance.
Elles ont ensuite la possibilité d’écrire des remarques qui nous permettent d’individualiser la prise en charge et/ou de reprendre dans la semaine en entretien des
éléments problématiques. Ces visages sont volontairement proposés sans adjectif
(« joyeux », « triste » …) et ne sont interprétés qu’avec les termes « positifs » ou « négatifs ». En effet, la dépression étant souvent accompagnée d’aspects alexithymiques
(Speranza et al., 2005 ; Abbas, 2006 ; Bréjard, Bonnet, Pedinnielli, 2008 ; Foran,
2013), il semble peu judicieux d’ériger des règles verbales archaïques, nommant
des émotions ne pouvant parfois pas être ressenties par le participant.
L’accent est davantage porté sur la présence d’un mouvement thymique, quel qu’en
soit le sens. De ce fait, la présence, l’alternance, ou l’équilibre entre pulsion de vie
et pulsion de mort n’est-elle pas fondamentale dans le processus de création ? (Emmanuelli, 2010). Bien que cette dernière observation puisse s’étendre jusqu’à l’essence-même de l’existence, nous pouvons rappeler que « la pulsion créatrice n’est ni
assimilable à la pulsion de vie qui est tendance à échapper au vide, ni à la pulsion de mort
qui est tendance à aller au vide. La pulsion créatrice exprime une synergie vide-informations de bien-être ». Ainsi, « quant à la créativité : la pulsion de mort permet au vide de
se manifester ; ça ouvre la porte à des adaptations et donc à inventer ultérieurement des
solutions originales, même si elles sont connotées de mort » (Lysek et Gariglio, 2008).
Ces variations de vécu d’atelier peuvent être également d’ordre affectif, émotionnel, pulsionnel… l’affect exprimant quelque chose du fond corporel de la pulsion
(Assoun,1996) et les éprouvés affectifs correspondant aux faces subjectives des

2
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émotions (relatives au corps et, étymologiquement, à un certain mouvement).
A ce stade de la recherche, il importe de souligner que les changements d’états
rapportés par les sujets au sein d’une même séance prennent pour le moment une
forme bien particulière pouvant être illustrée par cette courbe illustrant l’évolution
du début à la fin de l’atelier:
Au cours d’une séance

Au cours d’une journée en service dépression

En combinant les vécus par séance à des expériences relatées dans « l’après-coup »
grâce aux réponses issues de l’ECTM3 passée à la fin de l’ensemble des ateliers (et 2
mois plus tard), nous pouvons proposer certaines interprétations (ou « inter-prétentions »4). Au regard de la courbe ci-dessus, obtenue grâce aux réponses des sujets,
3
4

Sudres, J.-L. (1993). Echelle clinique de thérapies médiatisées: Dessin, peinture, modelage, collage:
art-thérapie. Issy-les-Moulineaux : E.A.P.
Royol, JP. (2017, 12 avril). La cause de l’autiste- Jean-Pierre ROYOL.
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nous repérons que les états positifs sont majoritairement perçus pendant la séance
et après, mais dans de plus faibles proportions. L’ECTM nous permet de préciser
qu’après un amorçage nécessitant le plus souvent un effort, les ateliers sont vécus
comme étant agréables en s’apparentant soit à du bien-être, soit à un sentiment
d’ouverture aux autres (pour plus de précisions, cf. D’Abbadie de Nodrest, Sudres,
Schmitt, Yrondi, 2017).
Ces fluctuations décelées pendant l’atelier deviennent singulièrement remarquables lorsque nous nous apercevons que la même ondulation peut s’exprimer cliniquement. Effectivement, au cours d’une même journée, la personne présentant
une dépression résistante dans le service psychiatrique pourra avoir des difficultés
à s’éveiller le matin, à assumer d’exister. Graduellement, toujours dans une temporalité spécifique souvent marquée par un ralentissement, elle trouvera la force qui
lui permettra de sortir d’un état, pouvant parfois se rapprocher de la clinophilie, afin
de se nourrir, parler aux autres, de s’habiller, de vivre… La seule différence restant
encore à mettre à l’épreuve plus longuement concerne la fin de la séance vis-à-vis
de la fin de la journée pour ces mêmes personnes. Les premiers résultats auraient
tendance à nous laisser présumer que l’impact positif de la Musicothérapie perdurerait au-delà du dénouement des séances. Le parallèle devient alors plus complexe
à révéler car : le soir arrivant, les premières angoisses apparaissent mais n’épuiseront pas totalement le patient, qui risquera alors de passer à l’acte, le suicide étant
majoritairement commis à ce moment de la journée. En effet, la nuit représenterait
la phase la plus propice pour réaliser cet acte, puisqu’une étude de l’Université de
Pennsylvanie affirme que les suicides se produisent plus fréquemment entre minuit
et 4h du matin (Perlis et al., 2014). Malgré une similarité pouvant être identifiée
grâce aux possibles angoisses survenues en fin d’atelier (ou de journée), l’énergie
retrouvée ne semble pas parvenir à la même résolution.
Tout comme Rousseau a pu l’énoncer en 1782, nous soutenons que « sans mouvement, la vie n’est que léthargie ». Pourtant, quand le philosophe avance que l’état de
rêverie ne peut être atteint qu’en étant séparé des Hommes, nous conjecturons que
cette « imagination riante », « nécessaire » serait permise par un cadre sécurisant, le
jeu ou l’écoute musicale, et/ ou un groupe contenant. Dans ce mouvement interne,
« le repos est moindre, il est vrai, mais il est aussi plus agréable […]. Il n’en faut qu’assez
pour se souvenir de soi-même en oubliant tous ses maux » (Rousseau, Crogiez, 2001).
[Vidéo en ligne]. Repéré à https://www.youtube.com/watch?v=2RC3wNSf-Ls
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Bien évidemment, la part de subjectivité à l’œuvre dans ce travail doctoral constitue autant une limite qu’un atout. D’une part, l’observation participante suppose
que nous pouvons difficilement éviter le biais de désirabilité sociale, les effets
placebo ou encore nocebo. D’autre part, si nous n’avions pas joué de la musique
avec les patients, si nous n’avions pas participé entièrement à la construction d’une
relation thérapeutique, voire à un « accordage empathique »5, l’impact des ateliers
au niveau corporel, affectif, créatif, social, communicationnel… démontré dans nos
premières publications, aurait-il été le même ? Aurait-il pu exister ? Malgré une sensation d’évidence qui pourra apparaître à la lecture de ces lignes, le parti pris pour
cette recherche n’est pas celui de tout le monde dans le domaine de la Psychologie
et/ ou de la Psychopathologie.
In fine, l’ouverture (à de nouvelles approches, de nouveaux médiums artistiques, etc.),
la connaissance technique (des outils, du dispositif, des instruments de musique, des
diverses formes d’art, etc.) et l’authenticité du chercheur-clinicien demeurent déterminants dans le cadre d’une étude associant recherche et pratique sur le terrain.
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Introdução
Porque não aceitamos o acidente como ponto de partida? O que leva o indivíduo a
fazer tudo correto, sujeito a regras previamente estabelecidas, dentro dos perímetros e da mística frase “tem que ser assim!”.
Porque é que quando ocorre um acidente, surge a borracha ou se reinicia tudo de
novo?! Não há uma continuação; não se procura contornar a situação, aproveitar
esse acontecimento para encontrar um rumo distinto, transformar o acidente num
trabalho diferente, dar-lhe um novo ou até o mesmo sentido. Porque não utilizar
esse erro/acidente e explorar através dele uma via satisfatória, representativa do
momento do ensinamento e daquilo que desejamos transmitir. Afinal o processo é a
descoberta. É necessário «… que o artista se narre a si mesmo na obra; ele manifesta-se nela, mostra-se nela como modo» (Eco, 2008, 30).
No acidente deve aceitar-se uma enorme e vasta gama de atividades corporais, sem
necessidade de recurso a muitas ferramentas e ao uso de poucos médiuns em simultâneo. Aqui entram os processos mentais, as histórias de vida, um jogo «… é a
mais elevada expressão do desenvolvimento humano… porque só por si é a livre
expressão daquilo que está na alma…» (Read, 2016, 136). Deparamo-nos confrontados connosco e com a nossa finitude, sem ferramentas. Redescobrimos a mão enquanto instrumento. Surge a necessidade do prolongamento e descoberta do eu e
da matéria, e o que se faz com ela. Não há predestinação, pode existir a contenção
em ambiguidade com a existência da insurreição. Assim, pode-se aproveitar o acidente e explorar o desconhecido que há em nós, ou provoca-lo.

“O acidente” forma criativa da aprendizagem Artística
A criatividade é por vezes, no seu próprio meio, limitada por certas expressões
como, “não sei” e “não sou capaz”. Expressões essas, que advêm do desconhecimento das matérias-primas/médiuns e do receio do manuseamento das técnicas. «… Eu-e-Tu com todas as outras dimensões da sua experiência… é tão importante para o
desenvolvimento… do homem como a «acção» o é para a sua subsistência física.»
(Munford,2001,22). Deste modo o seu desenvolvimento e a aquisição do saber fazer, não deve ser omisso, mas explicado. Desta forma, a parte do desenvolvimento
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técnico pode ajudar a um conforto psicológico, que permita ao criador através de
um processo artístico desenvolver a sua própria linguagem, expandir a sua criatividade, minimizando os aspetos técnicos, usufruir do prazer da criação e do erro, sendo que também os resultados finais da expressão não devem ser um elemento de
consternação. Contudo «… de que modo a arte e a técnica podem ser integradas, e
como é necessário, mesmo para o desenvolvimento técnico…» (Monford, 2001,62).
Na envolvência social, o racionalismo pode por vezes atingir extremos, que levem a
que nada seja verdadeiramente pessoal. A necessidade da extra-perfeição e super-disciplina, eliminam a espontaneidade. Observa-se que talvez o maior problema
deste tempo onde vivemos, é o de restaurar o equilíbrio e a integridade humana.
Adquirimos capacidades de comandar máquinas, ir à lua, criar satélites e “ver” a milhões de anos-luz, mas estamo-nos a tornar cúmplices, impotentes e vítimas passivas de nós mesmos, criando uma geração e um futuro que nos temoriza.
«… Parece ser o mais oposto do que espera que o artista faça,… uma das funções
da arte é a de descobrir ordem, lei e necessidade…a arte é um intruso básico na
luta do Homem pela sobrevivência, que exige que ele compreenda algo da natureza
das coisas através da sua observação…» (Arnheim, 1997, 165); Procura-se com o
encontro acidental um meio de representar e provocar a indiferença, o isolamento
e suscitar o questionamento de desconhecimentos mútuos. Na busca de exprimir,
experimenta-se o conflito, confrontando o artista enquanto autor, e confrontando
as relações com os outros.
Quantas vezes se aprende, durante anos, a desenhar à vista, com rigor, à escala e
com perspetiva, para depois, na sua própria linguagem, desconstruir todo esse resultado final, de forma consciente, em busca do acidente e de si próprio. O emaranhado do desejo que urge, necessita, para plena satisfação, após exaustiva regurgitação, da atenção e da cooperação, compreensão e aceitação sincera do outro. São
milhares de tentativas de autodisciplina, regras e controlo, racionalidade e aprendizagem, acompanhadas do esforço de respeitar os dons do espírito e a busca de um
aprofundar de uma vida interior.
Deste modo o uso de métodos e práticas devem também conter espaço para o acaso, “o acidente”. A existência de recursos diversos, como por exemplo, pintar com
lambugem 1, isso pode ser o princípio do acaso. Basta observar as mãos de um olei1

Lambugem – Pasta grosseira argilosa usada para colagem de asas ou elementos decorativos,
na peça acabada de elaborar (ainda húmida e crua).
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ro/ceramista/artista que numa aparente suavidade, criam forças incomparáveis que
fazem surgir o objeto. Este é antes de tudo um ser humano que tem em si controlo
quer nas forças, quer no pensamento criativo. Criar fica subjacente a uma prévia
aprendizagem, que nestes casos também podem passar por um processo/um início
de acidentes, acasos, muitas descobertas e frustrações. Interessante é verificar a
ambiguidade dos gestos rotineiros para a elaboração de tarefas que alimentam o
corpo e de momentos fogazes e prazerosos que reenchem a alma. «Temos de tentar
agarrar os espaços entre, temos de ser capazes de recusar o hieratismo oficial…»
(Chafes, 2005, 43). Será talvez possível que a verdadeira educação artística, proponha que o mundo possa mostrar ao olhar do outro, uma ordem intrínseca. O que
pode ser um grito mudo, uma forma de vida e também uma expressão fazer?!. Não
devemos esquecer que a arte torna o mundo visível. E deve ser vista como uma disciplina gratificante e esgotante (em especial quando é observado o fazer, escuta-se
muita vez “nunca pensei que fosse tão difícil”).
No ato da aprendizagem é essencial que aquele que se propõem aprender coloque
a sua mente aberta, aceitando o inevitável “acidente” como uma oportunidade para
o seu desenvolvimento e auto conhecimento. A simplicidade do funcionamento do
pensamento será refletida de uma maneira mais simples e isso terá reflexo na forma
como se vai manifestar e controlar as matérias/os médiuns «… ao dar vida a uma
forma, o artista torna-a acessível às infinitas interpretações possíveis… cada uma
delas com o seu modo de ver, de pensar, de ser» (Eco, 2008, 31).
Com confiança e à medida que o desenvolvimento acontece, o conhecimento desenvolve-se e aplica-se na complexidade da criação dos objetos. Inicialmente todas as grandes transformações são feitas no pensamento. Deste modo, quando se
produz uma mudança no pensamento humano, a ação segue a direção desse pensamento2. Neste sentido o núcleo da representação artística, aquilo que passa na
mente de um artista, pode sofrer metamorfoses por períodos de tempo. Ele também tem uma conceção da sua vital existência humana e da sua sobrevivência. Vai
assim munindo-se de “ferramentas” e recursos disponíveis que inventa ou cria.
Desta forma o oleiro/ceramista/artista no final da sua vida produz o reflexo de
2

“...é que as matérias da arte não são permutáveis entre si, o que significa que a forma, ao passar de
uma dada matéria para outra matéria, sofre uma metamorfose. A partir daqui, pode conceber-se sem
dificuldade a importância desta observação para o estudo histórico da influência de certas técnicas
sobre outras, e inspirarmo-nos nisso, tentando instituir uma crítica da noção material de influência…”
(Focillon, 2001, 59).
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um percurso acre e doce. Que só uma perceção trabalhada e intuitiva será capaz
de ler/organizar e interpretar a complexidade múltipla das formas construídas e
desconstruídas, até à limpeza do puro risco que todo o objeto compõe.3

Considerações finais
Assim «… a arte deve ser a base da educação» (Read, 2016, 13). Aquilo por o que
hoje revogamos espaço, já vem segundo Read, desde a tese de Platão; a sua má aplicação e incompreensão, separaram a arte da educação. «… valor este traço comum
desta adequação ou erro, e de discernimento todo o conhecimento de tais valores
intelectuais, morais ou estécticos. Podemos, então, dizer que o valor e o discernimento que lhe é correspondente constituem a verdadeira essência da vida mental
humana.» (Read, 2016, 368). Para uns a forma de expressão não é uma medida exata
e isso é assustador; para outros a incerteza de que a arte de alguma forma possa
educar, fez o homem recuar séculos, na sua evolução e compreensão na humanidade no que diz respeito à arte na educação.

Referências bibliográficas
Arnheim, R. (1997). Para uma psicologia da arte & Arte e entropia. 1ª edição, Lisboa, Dinalivro
Read, H. (2016). Educação pela Arte. Lisboa, 70 Arte & Comunicação
Focillon, H. (2001). A Vida da Formas. 1ª edição, Lisboa, Edições 70
Eco, U. (2008). A definição da Arte. 2ª edição, Lisboa, 70 Arte & Comunicação
Chafes, R. (2005). O Silêncio de …. 1ª edição, Lisboa, Assírio e Alvim

3

“Temos de carregar o peso todo e, apesar disso, andar direitos. Esse indizível não se programa
nem se descreve; ele foge ao jogos demagógicos da filosofia barata, da política de ocasião e do
lirismo bolorento. É necessário acreditar ser ainda possível, hoje, uma civilização pós-industrial,
informatizada e mediática, realizar algo com as nossas mãos. A escultura possível terá o nosso
tempo manual, único e insubstituível. … O Artista deve defender o seu entusiasmo, deve salva-lo. O entusiasmo é a capacidade de dar o máximo, de oferecer aos outros um obra de perfeição.”
(Chafes, 2005,43).
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Criatividade no Local
de Trabalho:
Aplicação de técnicas
artísticas e criativas para
o desenvolvimento de
competências pessoais,
interpessoais e
profissionais
Leonor Isidoro
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A musicalidade interna, a capacidade de se mover, de dançar, de pintar,
de modelar e outros atos criativos, são comuns a todos nós. A criatividade
é universal pertencendo ao fenómeno humano e não só a alguns seres
talentosos…
SPAT– Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia.

Introdução
Pretende-se através deste artigo dar a conhecer de forma global os benefícios da
Arte-Terapia aplicada em contexto corporativo. Partimos do princípio que o crescimento pessoal e relacional poderá contribuir para a satisfação e felicidade no
trabalho, motivando e envolvendo os colaboradores. Com esta ideia em mente desenvolveram-se várias ações no domínio comportamental. Descreve-se de seguida
a metodologia, os objetivos, bem como os resultados alcançados.
Os resultados apresentados foram obtidos através de um questionário aplicado a
uma parte dos colaboradores após a ação (ver anexo I). Este teve como principal
finalidade avaliar a satisfação dos colaboradores face à metodologia utilizada em
sala: a Arte-Terapia.
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Objetivo
Contribuir para o desenvolvimento pessoal e para o bem-estar dos colaboradores
na organização, com benefícios esperados no desempenho dos mesmos.
Objetivos específicos
- Promover o desenvolvimento pessoal (autoconhecimento) dos colaboradores;
- Fomentar a criatividade e a capacidade de adaptação à mudança;
- Reforçar a motivação, e desenvolver competências de auto-orientação;
- Favorecer o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores no local trabalho;
- Promover a vinculação – sentimento de pertença;

Metodologia
A formação foi presencial, aproximando-se do modelo de workshop pelo seu carácter prático e por exigir do formador “uma profunda abertura ao diálogo, ao
envolvimento e ao debate”. Pode igualmente enquadrar-se na modalidade Fóruns
(tertúlias) uma vez que permitiu “auscultação de dificuldades, necessidades, experiências, opiniões e preocupações dos formandos”. Tratou-se de uma formação dinâmica e
vivencial baseada nos modos de intervenção da Arte-Terapia Temática.

Participantes
Participaram nos workshops motivacionais de Arte-Terapia um total de 70
colaboradores, destes 63% cooperaram no preenchimento de um questionário de satisfação face à aplicação da
expressão artística como metodologia
dinâmica e vivencial.
A partir de 44 questionários preenchidos, obtiveram-se as seguintes respostas:
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Resultados
Relativamente à questão “Considera que estas ações de formação são benéficas para
o seu desenvolvimento pessoal?” Todos responderam SIM.
Relativamente à questão “Em que me al a nível profissional?” Obtivemos um resultado de 5,36 de média numa escala de 1 (nada) a 7 (totalmente).
Perante a questão “Na sua opinião, com que regularidade deveria repetir-se este tipo
de ações de formação?” A grande maioria dos participantes considera que este tipo
de ações deveria repetir-se com uma regularidade anual ou semestral.

Relativamente à questão “Considera a Arte-Terapia um bom método de intervenção
para o desenvolvimento pessoal em contexto empresarial?”
Todos os participantes responderam SIM.

Revista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 61

Conclusões
Os resultados indicam que a formação foi fortemente satisfatória para os colaboradores, contribuindo essencialmente para os seguintes aspetos: favorecer as relações positivas e construtivas, melhorar o espírito de equipa, permitir o convívio /
divertimento e potenciar o conhecimento pessoal e interpessoal. Pode-se afirmar
que a ação foi ao encontro dos objetivos propostos.
Conclui-se que a Arte-Terapia é um bom método de intervenção formativa em contexto organizacional, com benefícios para o desenvolvimento criativo pessoal e interpessoal, contribuindo para a motivação e coesão das equipas.

Para terminar, partilho convosco alguns comentários
e sugestões dos formandos:
“Esta ação correspondeu positivamente às
minhas expectativas, os temas apresentados
serviram para um melhor conhecimento do
que nos rodeia e são na verdade um contributo a ter em conta para o que o futuro nos
reserva”; “Levo mais conhecimento e partilha”; “Esta formação excedeu as minhas expectativas no sentido em que colocou todo o
grupo em sintonia e a refletir sobre si. Preparou, de forma inteligente, o grupo a estar mais
motivado para a mudança, para o futuro”; “Houve um grande envolvimento de todos os
participantes para a criatividade, mudança e inovação do serviço. Pretendo com as experiências vividas melhorar e aplicá-las futuramente”; “Energia para continuar a acreditar”;
“Aceitar as mudanças”; “Tema muito interessante, gostaria de repetir!”; “Gostei muito e
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considero de grande utilidade para o meu desenvolvimento pessoal e de competências.
Considero ser importante mais ações de formação na área comportamental e motivacional”.

Referências bibliográficas
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Liebmann, M. (2005). Art Therapy for Groups, A handbook of themes and exercises. 2. ed. London and New York:
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Mª do Carmo Oliveira e Manuel de Oliveira (2012). Viver em tempos de mudança. A esfera dos livros, Lisboa.
M. Odete Fachada. Psicologia das Relações Interpessoais (2010), edições sílabo, Lisboa.
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Anexo 1 - Questionário
Anexo 1 – Questionário

QUESTIONÁRIO
Este questionário é anónimo. A sua participação é importante, mas é voluntária.
Não há respostas certas ou erradas, apenas nos interessa a sua opinião.
Estimamos cerca de 5 minutos para o seu preenchimento.

Leia cada uma das seguintes questões e assinale com um “X” a opção que melhor traduz a sua opinião.
1. Considera que estas ações de formação são benéficas para o seu desenvolvimento pessoal?
Sim _____

Não_____

2. Em que medida estas ações de formação são importantes para melhorar o relacionamento interpessoal a nível
profissional?
Nada

Totalmente
1

2

3

4

5

6

7

3. Em que medida estas ações de formação são benéficas para melhorar o trabalho em equipa?
Nada

Totalmente
1

2

3

4

5

6

7

4. Considera a Arte-Terapia um bom método de intervenção para o desenvolvimento pessoal em contexto
empresarial?
Sim _____

Não_____

Justifique a sua resposta e dê exemplos de outros temas que gostaria de abordar?
___________________________________________________________________________________
5. Na sua opinião, com que regularidade deveriam repetir-se este tipo de ações de formação?
Mensal _____; Trimestral_____; Semestral_____; Anual____; Outro: __________________

6. Em poucas palavras, descreva o que mais o marcou e o que leva consigo desta ação de formação?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!
Elaborado por Leonor Isidoro – março de 2016

5
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A estética da
epistemologia:
Metodologia da
fundamentação em
arte-terapia/psicoterapia
Ruy de Carvalho
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Tendo em conta o postulado de Edwuard Bulwer-Lytton, o qual referencia que a
relação entre a Arte e a Ciência reside no método, o autor irá desenvolver de que
forma a Arte-Terapia/Psicoterapia se fundamenta enquanto corpo de ciência. Possuindo parâmetros metodológicos específicos que se traduzem numa operacionalidade particular, tanto a Arte-Terapia como a Arte-Psicoterapia tornam-se passíveis
de serem objetivadas de um ponto de vista epistemológico. Deste modo a prática
ganha um cariz estético inerente à harmonia da precisão e eficácia dentro do campo
de subjetividade criativa da relação implementada no contexto terapêutico/psicoterapêutico. Por sua vez a evidência clínica que emerge duma prática, enquadrada
pela parametrização, configura-se num tipo particular de arte, a Arte Catalisadora,
que permite identificar aspetos específicos ao funcionamento mental. Entre estes
há a destacar o gradiente relacional e de interação criativa estruturante da mente
genericamente designado por psicodiagénesis, bem como o aparelho criativo que
lhe é próprio. Estes fornecem o ambiente psíquico de operacionalização. Tendo em
conta tais referenciais conceptuais torna-se possível enfocar o quanto de função
terapêutica para o psiquismo pode ser identificado na arte, tornando-se inteligível
como o potencial estético da arte incrementa o equilíbrio estético da mente.
Assim sendo, os desequilíbrios estéticos das perturbações mentais ou crises existenciais tornam-se passíveis de serem identificados nos produtos criativos realizados em contexto de Arte-Terapia / Psicoterapia.
Poderemos então conjeturar que com a Arte incluída no processo terapêutico/
psicoterapêutico a estética impregna a epistemologia ou teoria do conhecimento
específica à Arte-Terapia /Psicoterapia.

1. A relação entre a Arte e a Ciência reside no método.
(Edward Bulwer Lytton)
A Arte suportada na Ciência
Com o evoluir do paradigma científico assente na lógica objetiva Kantiana para uma perspetiva mais abrangente da ciência, onde a formulação epistemológica passou a ser passível de ser suportada na evidência subjetiva fenomenológica, assim como no envolvimento do próprio observador na experiência, tornou-se viável que a Arte se fundamentasse
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enquanto ciência. Por outro lado a arte moderna frequentemente se suporta nas mais
recentes invenções e constructos da ciência, dos quais faz objeto da artisticidade.
Ciência formulada enquanto arte
Por sua vez uma ciência que procura a estética ou harmonia dos fenómenos físicos, onde
a parte e o todo se imbricam inexoravelmente de um ponto de vista da teoria quântica,
torna a ciência próxima da arte. Neste sentido é compreensível que se possa falar no
estado da arte das diferentes ciências, ou seja qual a estética implícita às formulações
científicas.
A estetização das aplicações científicas
É comum nos dias de hoje que a ciência se apoie no design para tornar utilitárias e implementar socialmente os seus constructos. Incluindo um conceito estético na formulação
científica, esta torna-se mais aceitável, compreensível e atrativa para a pessoa comum.
Num mundo em evolução científica vertiginosa com influências no modo de vida das
pessoas a estética está presente desde os medicamentos, aos meios de comunicação,
transportes e habitats.

A fundamentação da Arte-Terapia/Psicoterapia nas neurociências /Psicoterapia
A Arte-Terapia /Psicoterapia enquanto ciência estética necessita impreterivelmente
de se alicerçar em conceitos científicos credíveis e consistentes, enquanto
implementa gradientes relacionais terapêuticos propícios ao debate estético
transformador da mente. Tendo em conta a evolução das neurociências é possível
atualmente encontrar nas descobertas sobre o funcionamento cerebral substrato
para a operacionalidade de a Arte-Terapia/Psicoterapia.
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2. Necessidade vital do ser humano se suportar
esteticamente
Desde tempos imemoráveis que o ser humano mimetizou o impulso estético essencial contido à sua volta na natureza, presente desde as espécies vegetais, como o
colorido e sofisticação floral, até às espécies animais, como no colorido exuberante
das penas das aves ou das escamas dos peixes. As culturas humanas foram impregnadas de uma esteticidade multiforme, tão variada quanto o que é próprio à criatividade humana. Desde os adornos, escarificação, cosmética, tatuagens e vestuário,
incidindo no próprio corpo, até ao envolvente arquitetónico, tudo parece indiciar
uma pulsão inata à estetização no ser humano. Assim, o Homosapiens faz de si um
homoaesteticus. Isso parece indiciar uma demanda do gradiente intrínseco da mente por equilíbrio estético.

3. A validação estético-científica da Arte-Terapia/
Psicoterapia depende da possibilidade da formulação
de uma teoria do conhecimento consistente enquanto
método, comprometendo a Arte com a Ciência.
Tal precisa de englobar:
- Visão paradigmática específica;
- Compreensão particular do desenvolvimento da mente humana;
- Formulação de referenciais que permitam tornar compreensível uma visão
particular do funcionamento da mente humana;
- Estabelecimento de parâmetros de intervenção;
- Explicação coerente do efeito na mente dos recursos técnico-artísticos;
- Enquadramento de fundamentação dos mecanismos operacionais implicados
nos processos de transformação, maturação e cura da mente dos indivíduos em
foco da intervenção;
- Definição do gradiente relacional específico;
- Suporte na evidência fenomenológica suficientemente consistente para identificar padrões generalizáveis (nomeadamente aqueles plausíveis de fornecer
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logia na expressão);
- Metodologia de investigação em ação;
- O debate estético , enquanto gradiente dinâmico essencial ativado pelo enquadramento operacional da Arte-Terapia/Psicoterapia

Numa tentativa de responder a estas questões baseei-me em trechos de artigos
meus publicados ao longo dos últimos vinte e tal anos. De seguida socorro-me deles
para fundamentar os títulos a abordar.

3.1. Visão paradigmática específica: Da Comunicação Metadramática à Arte
Catalisadora
Imagem, Som, Metáfora e Movimento Em Arte-Psicoterapia:
A Comunicação Metadramática Como Linguagem Expressiva Transmodal
(Ruy Carvalho, 1994)
Baseando-me no conceito de Comunicação Metadramática formulado pelo Dr.
João Azevedo e silva, meu mester, evolui na Arte-Terapia /Psicoterapia. O essencial
do seu conceito é constelado por si, de acordo com o que reproduzo do seu texto
“Comunicação Metadramática e Interpretação Grupanalítica”, de 1989:
“…Todos nós sabemos que existe uma forma de linguagem especial que oscila, claramente, entre a quente simbolização, carregada de deslocamentos e condensações, própria do
processo primário de construção do pensar e o seu contrário dialéctico, o processo secundário: é ela a linguagem artística, processo de pensar e comunicar onde o quanto de
afeto e o seu aparente – note-se, aparente imediatismo de descarga, são intensos, onde a
condensação e o deslocamento estão presentes com extrema pujança, mas onde o quanto
de consciente, de racional, de procurado, se impõe de sobremaneira, distinguindo-se por
isso mesmo das manifestações neuróticas, psicóticas ou do sonho, pois estas são privadas
de finalidades lúcidas e realistas.” E mais à frente: “…a essência do existir psicanalítico,
do setting individual ou de grupo, tem muito de palco, de espaço limitado para as cenas,
e não se tratando obrigatoriamente de ‘artístico’ – então não é de rejeitar a expressão
‘Comunicação Metadramática’.” E ainda: “Julgo que a Comunicação Metadramática
tal como a defini, é – no conteúdo – um produto superior de síntese dialéctica de dois
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vel intencional, optativo e lúcido – está nos fundamentos da interpretação, na base da
simbolização, da criatividade, da sublimação, da afetividade terna e da capacidade de
usufruir de momentos de ‘encantamento intímo’, raiz do aumento do Espaço de Fantasia e de ‘Dúvida Procurante’ mas também alicerce da capacidade de metabolizar pulsões
destrutivas e praticar atos agressivos adequadamente.”
A partir de tal formulação de Comunicação Metadramática, a qual se torna amplamente ativa nas sessões de Arte- Terapia/Psicoterapia, aproximei-me da qualidade
artística particular de que se revestem as criações elaboradas por pacientes nas
sessões, o que é extrapolável para fora de tal contexto.
O Potencial da Arte ou a Arte Catalizadora
(Ruy Carvalho, 2008)
…“Uma abordagem de Arte-Terapia focada, fundamentalmente, na Arte, permite,
ao indivíduo, a imersão num caudal de criatividade, o que, adequadamente canalizado pelo contexto relacional terapêutico, contém, em si, um efeito potencialmente
organizativo. Assim sendo, proponho designar a Arte realizada em contexto terapêutico como Arte Catalisadora. A composição da palavra catalisador provém de
catálise + dor. Catálise origina-se da palavra grega “katalysis”, que remete para “dissolução” o qual, literalmente, poderíamos entender como a Arte dissolutiva da dor
emocional, no fundo a grande finalidade de qualquer intervenção psicoterapêutica.
Mas, em português, catalisar também significa estimular, dinamizar e desencadear,
o que é próprio ao processo desenvolvido internamente nos pacientes comprometidos com a Arte”.

3.2.- Compreensão particular do desenvolvimento da mente humana: a Psicodiagénesis.
Diagénesis: Criação e Progresso Interior
(Ruy Carvalho, 2014)
“… O termo diagénese foi cunhado para ser aplicado na geologia para designar um
processo pelo qual um sistema tende a encontrar um equilíbrio ótimo e através da
estratificação progressiva de um sedimento que acaba por se tornar consolidado.
Tal perspetiva pareceu-me fornecer uma metáfora interessante, adequável ao contingente operacional das sessões de Arte-Psicoterapia, ajudando a enquadrar o enRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 70

cadeamento dos fenómenos que conduzem ao crescimento interno do indivíduo e
em última instância à sua melhoria ou cura. Aqui através (dia) da criação (génese),
em sessões sucessivas, torna-se possível uma estratificação progressiva de significações criativas, algumas das quais integradas como representações ideacionais
organizadoras e criativas, capazes das transformações ou transmutações na mente
que permitem suprir os défices do desenvolvimento psíquico tornados visíveis através do adoecer. Assim, ocorre em Arte-Terapia um crescer com arte que favorecendo uma referência regressiva repete simbolicamente as caraterísticas específicas e
únicas do desenvolvimento do indivíduo, mas agora num contexto favorecedor da
reparação…”
“…Um ambiente relacional-objetal original idílico é afim da psicodiagénese. A mãe,
o pai e restantes figuras cuidadoras, oferecem-se como fomentadores de experiências criativas, para além de fornecerem a satisfação básica alimentar e cuidados.
Tais experiências criativas precoces suprem o bebé de sentido de si, tornando-o
existente, válido e notável, um artista ou criador original para a vida, bem como sustido por um sentido de capacidade e amor-próprio assente na relação promotora
de progresso com o outro significativo, podendo prescindir progressivamente das
defesas omnipotentes. Neste gradiente psicodiagenésico original constrói-se progressivamente a mente…”
“…Assim sendo originalmente o processo de psicodiagénese um gradiente de criação
que envolve o bebé numa ambiência criativa com as figuras parentais de referência
revela-se posteriormente propiciador da estratificação da estrutura da mente.
Através da internalização da representação psicodiagenésica esta coloca-se ao
serviço do próprio, de si para si mesmo, sendo promotora das criações adaptativas
inerentes à sobrevivência e necessárias a uma conformação adequada às mudanças no ambiente, bem como favorecendo as aprendizagens. Também opera internamente ao indivíduo regenerando e reparando a mente sempre que seja necessário
repor a homeostase psíquica. É nesta medida que o enquadramento das sessões
de Arte-Psicoterapia oferece um ambiente propício à psicodiagénesis, tornando-se
potencialmente efetivo para promover a reparação e transmutação psíquica. Aqui o
Arte-Psicoterapeuta precisa de ser um interveniente envolvido e participante ativo
do processo de modo a propiciar a configuração simbólica das condições de psicodiagénesis original…”
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3.3. Formulação de referenciais que permitam tornar compreensível uma visão
particular do funcionamento da mente humana: O Aparelho Criativo.
Manual do Seminário de Psicopatologia na Arte e Criatividade - Nível I
(Ruy Carvalho, 2016)
Determinadas funções inatas cerebrais fornecem o substrato ou aparelho de suporte ao processo criativo. Tais funções reguladoras da mente, propiciadoras tanto
do processamento da realidade interna e externa, afins à produção do pensamento
funcional, permitem o suporte e a articulação das dinâmicas criativas e das funções
criativas, específicas ao processo mental criativo. O quadro a seguir sintetiza a minha visão do Aparelho Criativo.
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Funções Criativas
O Dr. Léo Navratil, psiquiatra francês, referiu-se à criatividade artística como estando assente em três funções criativas essenciais, principalmente relacionadas
com as artes: fisionomia, formalismo e simbolismo.
Para além destas temos de considerar outras funções criativas particulares como
as capacidades de abstração, analogia, extrapolação, diferir, síntese, diferenciação,
generalização, manejo espacial, personificação, antecipação e intuição. Tais capacidades envolvidas no processo criativo em geral operam em ligação ou interacção
umas com as outras num gradiente que dependerá do objecto de criação.
A - FISIONOMIA
Os pintores do expressionismo serviram-se preferencialmente da fisionomia para
fornecer o cunho emocional às suas pinturas. O seu expoente é encontrado em
Chagall. O “Auto-retrato com Máscaras” (1899), de J. Ensor é um bom exemplo.
Relaciona-se com a representação mental das perceções, nomeadamente a capacidade cerebral de identificar rostos a partir das mais diversas formas, generalizando-se essa forma básica às demais identificações de formas.
B – FORMALISMO
No cubismo, construtivismo e arte concetual a ênfase é colocada no formalismo.
Picasso, Braque e Léger são bons exemplos. Tem a ver com a tendência para geometrizar bem como outros modos de redução a padrões das formas.
C - SIMBOLISMO
Entre a década de 80 e 90 do século XIX surge uma tendência artística expressionista designada por “simbolismo”. Tal perspetiva implicou “uma acentuada visão do
mundo, orientada para a perceção e valorização da realidade interior, isto é, uma
realidade misteriosa, indistinta, profunda e sugestiva, que se presta mais à evocação do que à descrição. Tal compreende a tentativa de «traduzir a extraordinária
complexidade do espírito do homem»… «que necessita, forçosamente, da mediação
de símbolos, signos com propriedades “evocativas” carregados de mistério e de indeterminação, que se prestam a múltiplos significados e interpretações». Entre os
seus percursores, apontamos Beardslay, Gauguin e Munch.
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D – ABSTRAÇÃO
Através da abstração torna-se possível retirar, em pensamento, uma perspetiva genérica de uma representação imagética, de uma conceção ideativa ou de uma perceção, sendo operada uma dissociação das informações em bruto da experiência.
Em 1897, T. Ribot distinguiu a abstração em:
- Formas inferiores – correspondendo à perceção ou imagem.
- Formas intermédias – relacionadas com a perceção ou imagem acompanhadas
de linguagem.
- Formas superiores – tendo a ver com a linguagem acompanhada ou não de
perceção ou imagem.
Segundo aquele autor ocorre na abstração uma “limitação voluntária ou espontânea da consciência”.
“Abstrair a qualidade comum de um conjunto de objetos exige um trabalho de relacionamento cujo fim é o reconhecimento da qualidade ou regularidade”1.
Assim, através da abstração torna-se possível retirar de um ou vários contextos
dados de informação que se compõem entre si de forma a tornar viável uma nova
visão ou perspetiva. Um exemplo na arte relaciona-se com a “transdução” de uma
imagem interna para uma outra configuração imagética numa pintura que representa indiretamente, através de um código próprio, a perspetiva interna.
E – EXTRAPOLAÇÃO
“Estimativa, a partir dos valores observados, dos valores que poderia verosimilmente tomar uma variável dependente se fossem exploradas as suas variações para
lá dos limites efetivamente adotados na observação”. (Richelle, M; Ibidem)
A qualidade da extrapolação que nos importa em relação à criatividade artística
relaciona-se com a qualidade mais ou menos espontânea de retirar uma imagem
interna ou externa de um contexto, ou uma informação e configurá-la num outro
contexto, mantendo a sua validade, mas dando-lhe outro sentido no conjunto. Um
exemplo de tal mecanismo ocorre quando numa colagem se recortam imagens de
revistas, sem relação entre si, para as colar combinando-as e fornecendo-lhes uma
nova significação. Apesar disso elas mantem individualmente os significados sim1

J. J. Ducret, in: Dicionário de Psicologia, Doron, R. e Parot, F.; Climepsi Editores;
Lisboa, 2001
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bólicos originais, mas ganham uma nova significação no conjunto configurativo.
F – SÍNTESE
Do ponto de vista do pensamento criativo, relaciona-se com a capacidade de depreender uma visão totalizadora a partir dos elementos parciais. Foi descrita por
Hartmann como uma das funções específicas do Eu. A síntese possibilita unir aspetos dispersos do pensamento ou imaginário, combinando-os através dos seus pontos em comum, de modo a configurar uma imagem concreta ou uma significação,
com o valor de um todo coerente, se não racional, pela sensação que produz.
G – DISCRIMINAÇÃO
“A discriminação assenta em primeiro lugar, evidentemente, nas capacidades discriminativas do sujeito relativamente às modalidades sensoriais com ela relacionadas. Neste sentido, ela remete à psicofísica dos limitadores diferenciais. Mas, além
disso, ela põe em jogo a associação dos estímulos, com consequências positivas ou
negativas, associação essa que depende da aprendizagem e dos mecanismos cognitivos”. (M. Richelle; Ibidem)
Foi também referenciada por Hartmann como uma das funções básicas do Eu.
Uma parcela da discriminação é posta ao serviço do processo criativo, permitindo
fazer sobressair detalhes, pormenores ou informações particulares de uma entidade total, quer seja uma formulação concetual, uma perspetiva imagética ou uma
configuração percetiva da realidade. Deste modo é possível conceber uma significação simbólica a partir de outra perspetiva.
O jogo de identificação de uma figura a partir de um fundo exemplifica este tipo
particular de discriminação.
H – GENERALIZAÇÃO
Pode ter um sentido de contrário da discriminação.
“No domínio do condicionamento e da aprendizagem, designa o processo de extensão, de transferência a outros estímulos, mais ou menos similares, de uma resposta
que, antes de mais, está ligada a um estímulo particular (generalização do estímulo),
ou à extensão às respostas próximas do controlo exercido por um estímulo sobre
uma dada resposta (generalização da resposta)”…
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tímulo inicial não é evidente, na base das caraterísticas físicas, supõe-se uma cadeia
intermédia, uma espécie de terceiro termo que assegura a equivalência entre estímulos,
falando-se de generalização mediada ou por mediação”. (Richelle, M.; Ibidem)
Colocada ao Serviço da criatividade a generalização permite a extensão de uma
ideia nova ou de uma perspetiva concetual a outras áreas do conhecimento ou da
experiência. Assim também uma configuração imagética concreta fornecedora de
uma nova significação permite que esta se estenda a outras áreas do sentido de si
mesmo do indivíduo. A adoção de uma nova tendência na arte, se reflete, em parte,
a mudança incipiente da perspetiva do indivíduo acerca da sua inserção existencial
e social, ao generalizar-se e ser adotada por outros artistas tem um impacto relevante na cultura e nas pessoas em geral desse tempo. Um exemplo de tal relaciona-se com a corrente do surrealismo, que transformando-se num manifesto teve implicações profundas na visão do homem, acerca de si próprio, no século XX.
I – DIFERIR
Sendo uma caraterística específica ao pensamento divergente, a capacidade de diferir diz respeito à mudança de direção ou de sentido de uma conceção, ganhando
uma nova conotação, tanto em relação ao contexto, como à significação ou modo de
perspetivar a solução para uma incógnita ou problema.
O pensamento divergente foi descrito por J. P. Guilford como correspondendo a
uma sensibilidade particular aos problemas, que tornaria possível a produção de
ideias diversas e numerosas, algumas com a qualidade de serem novas e flexíveis.
Tal pensamento implica uma capacidade combinada de gestação de complexidade,
síntese e análise, em simultâneo.
Em Arte-Terapia encontramos um exemplo básico da capacidade de diferir quando
os pacientes usam os materiais de forma diversa daquela que habitualmente lhes é
dada. Por exemplo, a plasticina, em vez de ser usada para moldar, pode ser utilizada
para pintar, aplicando-se como uma pasta.
J – PERSONIFICAÇÃO
A personificação relaciona-se com a insuflação de “espírito” ou vivificação de objetos
inertes, que desta forma ganham como que uma personalidade e uma vida própria. Um
dos exemplos mais diretos diz respeito à utilização espontânea de marionetas.
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K – MANEJO ESPACIAL
A apetência para projetar no “ecrã” mental objetos com uma configuração tridimensional e manejá-los conseguindo-se visualizá-los de diversas perspetivas designa-se de manejo espacial.
Deste modo a perspetiva tridimensional do esquema ou imagem corporal serve de
modelo de base ao dimensionamento de todos os outros objetos que necessitam
de ser concebidos na mente antes de serem materializados. Tal é um processo que
pode decorrer de forma mais consciente ou mais espontânea.
L – ANTECIPAÇÃO
Torna-se possível, através da antecipação, obter uma resposta antes do estímulo,
que em geral a suscita.
“No entanto, a noção de antecipação ultrapassa em muito estes casos específicos, engloba os múltiplos fenómenos que dão provas da organização das condutas relativamente ao
seu resultado, objetivo, finalidade ou, mais simplesmente, relativamente à sua orientação
temporal… No estudo dos mecanismos percetivos e cognitivos, a atenção seletiva, que
predispõe o sujeito para registar e tratar determinadas informações pertinentes e para
ignorar outras, as atitudes pré-percetivas (perceptual set), os fenómenos de espera e de
expetativa inscrevem-se no quadro geral da antecipação.” (Richelle, M; Ibidem)
A antecipação própria à criatividade, podendo ou não assentar em condicionamentos operantes, em aprendizagens ou modelos de expetativa e previsão, opera
através do corte com o contínuo espaço-temporal, tornando possível uma perspetiva antecipatória de um resultado ou de uma realidade, sem que seja possível estabelecer concretamente as premissas em que tal se baseou. Em certos momentos
criativos há um prenúncio do resultado que antecede a sua conceção consciente.
Dados de investigação atuais das neurociências mostram que na tomada de opções
há sempre um prelúdio antecipatório inconsciente que é ativado a nível cerebral,
antes da consciência da decisão.
M - INTUIÇÃO
Por vezes, um novo conhecimento ou crença surge no mundo dos conhecimentos
de um sujeito, sem que ele possa apresentar provas lógicas em apoio desta ideia. Tal
constitui uma rutura do processo de aprendizagem usual. Assim, torna-se possível
a aquisição de conhecimentos através das vivências do indivíduo, sem uma relação
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causal lógica imediata, o que se designa por intuição. Esta inicia-se precocemente
na relação do bebé com a sua mãe ou cuidadora, quando consegue antecipar os seus
atos cuidadores e rotinas ou quando consegue pressentir a sua tonalidade afectiva,
orientando o seu comportamento em função daquela. Por volta dos três aos cinco
anos de idade a criança desenvolve a capacidade de leitura do pensamento, através
da qual consegue, entre outros, antecipar o efeito do seu comportamento nos outros e ler as emoções dos outros através da expressão facial.
N – AUTOMATISMO
Corresponde à repetição automática de gestos criativos, imprimindo regularidade,
ritmicidade e minimalismo no “objeto” de arte.
O – ORGANIZAÇÃO
Compreende o cuidado prestado na composição de um produto criativo para lhe
fornecer coerência, equilíbrio e um sentido, o qual pode ganhar carater narrativo.
P- PLANIFICAÇÃO
Diz respeito ao procedimento mental prévio de estetização intrínseco à mente, em
particular quando é necessário escalonar os procedimentos do fazer artístico.
Q- ESPELHAMENTO
É relativo ao quanto de retorno o produto criativo devolve da perspetiva interna do
si mesmo (Self). O auto –retrato ou as criações sobre espelho configuram o expoente de ativação máximo da função espelhamento. O criador espelha-se na criação
para esta lhe devolver uma referência reflexiva afim do câmbio de sentido pessoal.
R- SUBLIMAÇÃO
Na sublimação ocorre uma transformação de carácter estético e ético, de algo sujeito a reprovação, numa representação com conotação de apreciável ou valioso.
Assim um impulso destrutivo ou libidinal de caráter reprovável é investido em algo
com características de belo e bom. As obras primas de Tàpies dão-nos uma referência de tal, quando transforma objetos de desperdício ou “atacados” por si em
objetos artísticos.
S- PARADOXO
Através do paradoxo uma ideia é revertida no oposto ou em algo díspar, distante da
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referência original, contrastando, chocando ou conflituando com aquela.

3.4. Estabelecimento de parâmetros de intervenção estáveis, coerentes e eficazes: O Modelo Polimórfico de Arte-Terapia/Psicoterapia
Folheto SPAT.
(Ruy Carvalho, 2017)
“O Modelo Polimórfico de Arte-Terapia/Psicoterapia compreende diferentes modos de intervenção com recurso à manifestação artística, com parâmetros processuais próprios.
A Arte Terapia caracteriza-se por intervenções planeadas e estruturadas previamente à sua implementação. Assim as sessões de Arte-Terapia são 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.
Arte-Terapia Temática
Caracterizada pela associação de temas aos recursos técnicos artísticos, focando e
objetivando o ato criativo. Compreende três gradientes de implementação: Temática-Estruturada; Tema emergente-Estruturada e Tema emergente-Estrutura adaptada.
Quanto à Arte-Psicoterapia, esta 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, afim da modulação psíquica.
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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 analítica, propiciadoras da reestruturação da personalidade.”
3.5. Explicação coerente de como os recursos técnicos artísticos utilizados no fazer artístico em Arte-Terapia/Psicoterapia podem ter um efeito benéfico na mente humana.
O Enigma da Esfinge: Potencialidades dos Mediadores e Recursos Técnicos Artísticos
(Ruy Carvalho, 2012)
“…Consideramos pelo menos dois sistemas de significação sinérgicos nas sessões de
Arte-Terapia/Psicoterapia. O enfoque divide-se entre a significação do fazer artístico
e a significação do produto criativo, dentro dum contexto relacional particular.
O fazer artístico nas sessões de Arte-Terapia/Psicoterapia constitui-se pois como
um ato de produzir comunicação, pondo em ação as potencialidades próprias dos
mediadores e recursos técnico-artísticos. Ao ser sugerido um determinado recurso
técnico-artístico o arte-terapeuta/psicoterapeuta é proficiente no conhecimento das
potencialidades que lhes são próprias: simbólicas, comunicacionais, criativas, e de
concretização. As potencialidades dos recursos técnico-artísticos dizem respeito às
suas particularidades peculiares de execução, ativando funções particulares ou apelando a caraterísticas de representação específicas.
No que diz respeito às potencialidades simbólicas, estas, dizem respeito às caraterísticas simbólicas inerentes aos materiais. São pois relativas à representação simbólica,
cultural, arquetípica ou à conotação individual de que o mediador ou recurso técnico
se pode revestir. Inclui algumas das funções terapêuticas da arte acessórias. Articulam-se intimamente com as potencialidades comunicacionais, na medida do valor interacional e subjetivo dos símbolos.
Por potencialidades comunicacionais entende-se aquilo que os mediadores ou recursos técnicos propiciam em termos de manifestação ou “expressão” de conteúdos internos do indivíduo, ou o que é facilitado em termos da comunicação para
com o arte-terapeuta ou entre os indivíduos no grupo. Por exemplo, um determinado recurso pode favorecer a descarga catártica da agressividade. Inclui ainda as
nuances de possibilidades estéticas.
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Quanto às potencialidades criativas são relativas às funções do “aparelho criativo”, que
são preferencialmente colocadas em ação pelo recurso técnico. Entre outras podemos
contemplar as funções, fisionomia, formalismo, extrapolação, síntese, discriminação,
paradoxo, transdução, diferir, e outras.
As potencialidades de concretização têm a ver com os aspetos do fazer artístico
que são estimulados em termos motores, percetivos e afins. Assim, dizem respeito
às apetências psicomotoras que são promovidas pelo mediador ou recurso técnico, como a motricidade fina ou grosseira, a concentração, a memória, a tolerância á
frustração e outras. Essencialmente referem-se ao manuseio e à corporalidade…”
Socorro-me de seguida da ajuda de três colegas, que realizaram planificações de
sessões de Arte-Terapia em instituições. A primeira, Dr.ª Maria Manuel Brandão C.
Figueiredo desenvolveu uma intervenção de Arte-Terapia Vivencial com idosos recolhidos e residentes numa unidade da Santa Casa da Misericórdia. Como referi anteriormente o foco da Arte-Terapia Vivencial é a aplicação dos recursos técnicos artísticos, de acordo com as necessidades da população alvo. Sendo esta intervenção
de arte-Terapia Vivencial Potencial, foi feita uma espécie de prescrição dos recursos,
tendo em conta as suas potencialidades, de forma a promover a estimulação da mente dos pacientes e as possibilidades de rememoração e desabafo, afins da estabilização emocional. Houve o cuidado de apropriar os recursos aos défices dos pacientes.

ARTE-TERAPIA VIVENCIAL POTENCIAL
PLANIFICAÇÃO DA SESSÃO
Projeto “Diversidade e Inclusão : Mãos à arte”
1. Designação dos mediadores, recursos técnicos e materiais a apresentar
Mediador: Artes Plásticas
Variante: Colagem
Recurso Artístico: Criação de Janela com respectiva vista para o exterior (imagem)
e decoração da moldura.
Materiais (de execução e suporte): molduras recortadas de papel colorido, folhas
de acetato, colas UHU, tesouras, imagens de revistas previamente recortadas, fitas,
missangas, pequenos adereços de plástico, figuras geométricas recortadas, tecidos
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recortados, autocolantes com animais e flores, conchas.
2. Descrição das características dos recursos técnicos, estratégias e materiais
Naturalismo: vista da janela
São expostas diversas imagens pré-recortadas pela A.T., apresentando todas elas
ambientes exteriores (urbanos ou de natureza), sendo então proposto que selecionem uma ou duas (no máximo). Estas são então colocadas entre duas folhas de
acetato e, em seguida, cada elemento do grupo escolhe uma das várias molduras
de papel colorido trazidas pela A.T. (previamente recortadas.) Depois de colado o
papel de acetado nas molduras, estas são decoradas com a colagem de diversos
elementos (bi e tridimensionais).
3. Reflexão sobre as potencialidades simbólicas, comunicacionais, criativas e de
concretização das técnicas, materiais ou mediador.
POTENCIALIDADES SIMBÓLICAS:
“A candeia do corpo são os olhos; de sorte que,
se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. (…)”
Génesis
A associação entre olho e janela é frequente: ambos espelham o mundo, sendo a
imagem a propriedade que os une. “Os olhos são a janela da alma”, ou “as janelas são
os olhos da casa”, mostram-nos a ligação estrita entre ambos como ponte visual entre o interior e o exterior e como símbolo de receptividade. A janela é uma abertura
que permite a entrada de luz e ar mas também a extensão do olhar, permitindo ao
indivíduo observar, ser observado, ou até participar na acção observada.
Estas propiciam um espaço de relações que têm em si dicotomias intrínsecas como:
público/privado; fechado/aberto; interior/exterior; entrada/saída; separar/ligar;
mostrar/esconder.
A etimologia da palavra Janela tem origem no latim Januellam, diminuitivo de janua
(pequena porta), que significaria passagem, acesso. Já Janus (em masculino) terá
a sua origem no Deus Janus de duas cabeças, uma voltada para o passado e outra
para o futuro, que representa os inícios (como o amanhecer e o nascimento) e simRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 83

boliza as passagens, das quais é guardião. Ao contrário da porta, esta não terá a
função da passagem dos indivíduos mas sim da luz, do ar e do olhar.
Sendo a primeira hora do dia um “inicio”, é através da janela que ela entra. Quando
os elementos do grupo iniciam ou terminam o seu dia, a abertura ou o fecho da janela acompanha-os. Às vezes é o único contacto que estes têm com a luz e com o ar do
exterior. Ao criar a janela e observar através da mesma, possibilita-se uma participação no mundo “lá fora”, do qual estes já pouco fazem parte, estando restringidos
ao espaço entre paredes da Instituição.
Culturalmente, a janela é associada a um lugar de encontro e convívio entre a vizinhança, e também lugar de tentação, onde se espreita e se espia a intimidade e os
segredos, ou onde se namora às escondidas e se fazem serenatas.
Nas histórias e contos, a janela representa muitas vezes a possibilidade de escape
mas também de invasão, com crianças, adolescentes ou até princesas que fogem
pela janela, ou os príncipes, ladrões e heróis que invadem edifícios através desta.
O movimento artístico do Naturalismo, trouxe a observação fiel da realidade e experiência, passando a retratar-se os contextos do quotidiano, com os seus retratos
de vida. Para tal, os naturalistas passaram a ir para o ar livre.
Ao serem disponibilizadas imagens de espaços exteriores (realistas), os indivíduos
estarão em contacto com uma imitação do real, havendo uma Mimesis, mas ao partilharem depois aquilo que vêm em cada imagem, estará presente uma Poiesis, dado
que, será criada através da mesma, uma nova realidade.
O campo narrativo, abarcará uma paisagem (natural ou humanizada), que corresponde a uma extensão territorial que a vista alcança e que será emoldurada.
A Moldura, do latim “modulus” (medida, modelo), traz valor visual àquilo que contém e delimita, delineando um enquadramento. Observar a paisagem através da
moldura da janela, é observar um espaço contemplativo limitado, mas não estático,
sendo que a imagem tem vida, ao contrário de uma fotografia ou quadro, também
emoldurados.
Decorar as janelas, remonta já ao ano 4000 A.C., na cidade de Persépolis, as quais as
primeiras janelas eram artisticamente ornamentadas.
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Já o vidro (aqui representado pela folha de acetato), é o que permite a visibilidade
entre interior/exterior, através da sua transparência que estabelece um limite real
(palpável) mas invisível, actuando como se ali não estivesse. Este material tem dois
lados inerentes: a fragilidade e delicadeza e a resistência, dureza e durabilidade.
Assim, embora permita uma protecção física, permite igualmente que se veja de
fora para dentro e de dentro para fora. (Os alquimistas representam o vidro por um
símbolo de um oito deitado – infinito, e uma cruz invertida – a fragilidade. )
POTENCIALIDADES COMUNICACIONAIS
Sendo que a janela representa dicotomias como público/privado; fechado/aberto;
interior/exterior; entrada/saída; separar/ligar; mostrar/esconder, ao criar e emoldurar uma, os elementos do grupo estarão a comunicar o estado das mesmas em si.
Tal poderá reflectir-se na escolha das imagens e na partilha sobre o que estas revelam, podendo os indivíduos tornarem-se mais ou menos participantes/envolvidos
no ambiente e acção das mesmas.
Também a necessidade de tapar ou centrar a imagem poderá ser demonstradora do
grau de protecção necessário do olhar do outro, que poderá ser visto como seguro
ou intrusivo e ameaçador.
Ao criar a janela e observar através da mesma, possibilita-se uma participação no
mundo “lá fora”. Como tal, a sua predisposição para elaborar sobre um mundo externo, poderá comunicar o grau de ligação existente com o mesmo.
A disponibilidade para a contemplação através da janela poderá comunicar o grau
de envolvimento dos indivíduos com o prazer/desprazer e com a sua sensibilidade
estética, bem como poderá ser reveladora da sua capacidade de concentração.
A escolha da paisagem (urbana, natural, humanizada), bem como a escolha dos
elementos a decorar a moldura (ligados à natureza: flores, conchas, paus), e outros
artificiais (ligados à vida urbana: missangas, fitas, adereços de plástico), reflectirá a
identidade individual, social e cultural dos indivíduos.
A decoração da moldura, poderá ser representativa do investimento no exterior,
naquilo que se mostra/esconde na apresentação ao outro, podendo, por exemplo
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ser abundante/escassa, organizada/desorganizada, com muita ou pouca variedade
de elementos.
POTENCIALIDADES CRIATIVAS
Ao ser possibilitada a selecção da imagem (ou imagens) a ser observada do outro lado
da janela, permite-se que os indivíduos passem de observadores passivos a observadores activos, marcando a sua posição estética, criativa e consequente construção
elaborativa. A opcionalidade volitiva associada aos interesses estéticos determinarão a imagerie do vislumbre da janela.
Na ornamentação da moldura, dá-se uma organização espacial dos elementos disponibilizados numa composição pessoal, ocorrendo então uma acção organizadora,
com integração de diversos elementos para a formação de uma unidade, (função sintética do eu).
Também a função de discriminação está em acção já que os indivíduos terão de escolher e selecionar os elementos a colar.
A partilha e elaboração sobre a imagem retirada de uma revista, permite, num contingente de ensaio alternativo à vida real, promover a extrapolação de alternativas.
A função da personificação poderá estar presente na elaboração sobre as imagens
escolhidas, podendo os elementos do grupo dar (a sua) voz a ambientes, objectos e
personagens.
A função de simbolização encontra-se presente na partilha sobre a vista da janela,
criando-se um espaço de “jogo”, com significados subjectivos.
A familiaridade com os ambientes escolhidos, poderão então promover, aos elementos do grupo, a ligação entre a imaginação consciente e a fantasia inconsciente.
POTENCIALIDADES DE CONCRETIZAÇÃO
A utilização de alguns elementos para colar já conhecidos dos elementos do grupo (noutras sessões), bem como a imediatez e facilidade na fase no manuseamento e selecção
das imagens recortadas, sem implicação de competências técnicas, evitam a frustração
inerente ao dia a dia do grupo. Assim, a luta com o mediador, e o pedido de ajuda à A.T.
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poderão ser reduzidos. Facilita-se assim o acesso à aprazibilidade que a visão da janela
pode permitir.
A selecção e colagem de elementos de pequena dimensão implicam uma sensibilidade,
gestos e coordenação motora minuciosa e precisa. Estará aqui presente a motricidade fina.
Existirá então uma estimulação motora simples, que implicará uma escolha mental de composição e respectiva adequação física, com enquadramento e rearranjo
espacial. Tal implica concentração, por parte dos indivíduos, dadas as dificuldades
subjacentes a cada um (visão, membros superiores e coordenação).
O facto de serem disponibilizados diversos elementos a colar, proporcionará a exploração de várias texturas e formas.
Maria Manuel Brandão C. Figueiredo
Arte-Psicoterapeuta

Quanto às outras duas colegas, Célia Filipa Paula e Sónia Maria Ferreira Daniel,
desenvolveram uma intervenção de Arte-Terapia Temática com cuidadoras de uma
instituição residencial para idosos. Os objetivos da intervenção enfocaram o treino
de competências, para o que foi feita a articulação entre temas e recursos técnicos
artísticos. Para tal, foi necessário apropriar as potencialidades dos recursos artísticos à aquisição dos objetivos projetados.

Revista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 87

Arte-Terapia Temática- Estruturada
PLANIFICAÇÃO DA SESSÃO
Projeto “Cuidarte”

ÁREA TEMÁTICA: TREINO DE COMPETÊNCIAS DE AJUSTAMENTO PSICOSSOCIAL
1.Reflexão sobre o tema e objetivos
Competências

Competência para ser assertivo ou afirmativo

Específicas:
Tema:

“A arte de bem (con)viver”

Objetivos:

- Assimilação e treino da competência para ser assertivo
ou afirmativo.
(Conduta assertiva suportada numa postura
construtiva; Consciência da componente emocional da
assertividade; articulação da comunicação não-verbal /
verbal assertiva)

Mediador:

Expressão dramática
Artes visuais

Recurso Técnico

Role playing

artístico

Desenho de rabisco
Adereços e adornos para caracterização; cartões com

Materiais

descrição dos papéis; papel de desenho A3; pastéis de

necessários:

óleo

2. Descrição das características técnicas dos mediadores, recursos técnicos ou
dinâmicas
PROPOSTA PARA SESSÃO
1. Recepção do grupo
Ritual de Grupo (Frase de abertura)
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2. Apresentação do tema e objetivos
3. Proposta criativa:
Para terminar a fase de assimilação das competências para ser assertivo e afirmativo ir-se-á focar o tema de “A arte de bem (con)viver”, através do role playing
(expressão dramática). Para tal far-se-á uso da representação de papéis, de Eu
auxiliar, solilóquio e interposição de resistências. Para tal o grupo será dividido
em dois. Metade do grupo representará o papel da assertividade gerindo à vez
os elementos do outro subgrupo, que irão desempenhar papéis disfuncionais.
Estes serão: Agressivo/Atacante; Manipulador/Atacante Indireto; Passivo-agressivo/Vitimizado; Passivo/Evasivo. Ao grupo dos papéis disfuncionais serão distribuídos indicações básicas sobre cada um dos perfis. Em dinâmica de subgrupo irão
estudar todos os papéis e decidir quem os irá desempenhar. ( 25 minutos).
Quanto ao grupo das “gestoras” assertivas ser-lhe-á dado indicações relativas aos
perfis disfuncionais, e breves orientações de como atuar face àqueles. No entanto
a sua reflexão deverá permitir complementar as estratégias de inteligência emocional. Decidem entre si quem irá gerir cada um dos perfis disfuncionais (25 minutos).
Segue-se uma fase de colocação em cena, onde as 2 arte-terapeutas terão respetivamente o papel de diretora de cena e Ex-auxiliar. Entrarão, à vez, em cena os pares
complementares: papel disfuncional/”gestora” assertiva daquele papel. Ativamente a diretora de cena intervirá iniciando, utilizando o Eu-auxiliar para ir dando indicações de fora ou parar a cena para que seja o Eu-auxiliar a assumir o papel intensificando a cena, bem como para dar a possibilidade de solilóquio ou dar diretrizes.
Poderá ainda fazer uso de interposição de resistências através de indicações dadas
ao protagonista do papel disfuncional (40minutos).
No final serão realizados desenhos de rabisco com pastel de óleo em folhas A2 em que
mantendo-se os pares da representação, em silêncio, irão interagir na folha de modo
pictórico de acordo com os papéis que acabaram de desempenhar (15 minutos).
Podendo alternar as cores usadas ou escolherem várias, irão utilizar ambas as mãos,
à vez, e sucedendo-se mutuamente.Com estas criações de todos os pares, será feito
um painel que servirá de referência à reflexão e partilha final (45minutos).
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4.Partilha das reflexões individuais e assimilação em função do tema e dos objetivos propostos.
Aqui a ênfase será colocada nas dificuldades relativas à implementação das competências para ser assertivo e afirmativo, o que fazer para as superar, e o que foi
implementado bem como assimilado.

5. Arrumação e limpeza dos materiais. Despedida.
-------------------------------------------------------------------------------------------------3. Potencialidades Simbólicas, Criativas, Comunicacionais e de Concretização
(Ligação com os Objetivos e o Tema)
POTENCIALIDADES SIMBÓLICAS
O grupo social é o “império dos conflitos”, mas também o lugar próprio para sua
contenção e resolução. De modo a alcançar a construção da competência para ser
assertivo e afirmativo, pretende-se empossar simbolicamente os elementos do grupo, permitindo-lhes manejar diferentes atitudes com as quais se podem confrontar
no seu dia a dia laboral. Os papéis a explorar remetem simbolicamente para tipos
sociais simbólicos: O hostil, o manipulador, a vítima e o evasivo. Através da dramatização pretende-se ativar e intensificar o interacionismo simbólico. Na mente dos
diferentes intervenientes, os símbolos de comunicação social serão deste modo
amplamente colocados em ação. O espaço de dramatização ou palco, remete para
o “palco da vida”, onde se ensaia a interação e o lugar social. Através dos papéis podem ver espelhadas e ensaiadas simbolicamente diferentes posturas sociais, mas
também internas, tendo em conta diferentes contextos em que o próprio se possa
inserir. No jogo de ensaio dos diferentes papéis pretende-se que o grupo como um
todo se possa empossar simbolicamente das estratégias necessárias a um desempenho cabal da assertividade ou afirmatividade.
Através do jogo do rabisco, que alude simbolicamente ao rabiscar próprio da garatuja ou do realismo fortuito, específico à infância precoce, pretende-se implementar um gradiente descontraído, regredido e quiçá aprazível entre as diferentes
parelhas, de modo a dissolver as tensões que poderam ter sido vivenciadas anteriormente. Nesta medida o “riscar” pode ganhar uma conotação simbólica, de afirmação, tal como as crianças afirmam a sua pertença e posse de um espaço através
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do riscar por exemplo das paredes. Assim o próprio riscar ganha a conotação simbólica de afirmação assertiva, uma vez que ao riscar de cada um é interposto o riscar
da outra pessoa da parelha, numa alternância que será preciso equilibrar para que
ganhe um sentido estético de “dança“ pictórica.
POTENCIALIDADES COMUNICACIONAIS
A representação de papéis possibilita, através da comunicação não verbal e do simbólico veiculado através do papel dramático, expressar aspetos pessoais em convergência ou dissonância com o papel desempenhado. Na partilha final poderão ser
afloradas as vivências ativadas pela dramatização, quer enquanto protagonistas,
quer enquanto espectadoras. Tal permitirá refletir as dificuldades relativas ao ser
assertivo ou afirmativo em diferentes situações sociais, e colocar em perspetiva as
estratégias úteis a implementar internamente de modo a incorporar as competências em foco nesta sessão. Por outro lado, também torna possível aflorar e clarificar
a tendência pessoal para assumir papéis relacionais disfuncionais. O grupo como
um todo permite espelhar diversas perspetivas, que produzirão ressonâncias múltiplas acerca dos papeis, aspetos esses passiveis de serem refletidos na comunicação
verbal, emergente na partilha. Assim, todos os papéis disfuncionais e estratégias
assertivas necessárias podem ser amplamente refletidos.
O desenho partilhado do rabisco permitirá intensificar o gradiente de comunicação
não verbal à disposição de todos os membros do grupo através do painel. Dada a referência regressiva tornar-se-á plausível serem afloradas questões do desenvolvimento pessoal que possam ter interferido na construção da agressividade assertiva
ou afirmativa. Necessariamente, a tónica será colocada no que podem fazer quanto
a isso para se reforçarem as competências de assertividade em foco.
POTENCIALIDADES CRIATIVAS
A expressão dramática coloca em ação o indivíduo no seu todo e de forma global
(cognitiva, afetiva, sensorial, motora e estética). Através da grande diversificação
de figuras e papéis, o imaginário consciente e a fantasia inconsciente são articulados. O gradiente criativo torna-se assim intensificado e propicia a transdução.
Na preparação das dramatizações, todo o trabalho de imaginação, conceção, de entreajuda, incentivo mútuo, cooperação e de criatividade partilhada, formam um esRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 91

paço onde os elementos do grupo poderão desenvolver-se, tanto individualmente,
a nível intrapsíquico, como na interação com o mundo e os outros. A relação com o
público imaginário é uma constante ativada pelo público-grupo que assiste às dramatizações. Assim a referência da esfera social torna-se amplamente ativa na polaridade de crítica à disfuncionalidade ou reprovação fantasmática da agressividade
afirmativa, e de suporte pelo grupo real das necessidades de afirmação ou empatia
para com as dificuldades pessoais. A luta com o mediador dramatização permite
ativar e aflorar questões como preconceitos, medo de se expor, ridículo de falar,
receio de não ser aceite, a pressa e a pressão de fazer bem, bem como a inerente
impaciência, e até o exibicionismo. Tais aspetos ao serem enfocados tornam-se essenciais para a modulação da capacidade de gerir conflitos interpessoais. Pela interação reguladora com o grupo e com as arte terapeutas tais aspetos poderão ser
regulados, promovendo-se a conformação adaptativa e deste modo transformando-se as referencias de disfuncionalidade em estratégias próprias à assertividade.
Na expressão dramática, através do role playing, uma atividade que pode ser vista
pelos elementos do grupo como lúdica, vai ativar e colocar em ação várias funções
criativas, tais como:
- Simbolização: Ativada no perfil fornecido às personagens dramatizadas, as
quais serão empossadas de representações múltiplas. Tal é tanto válida para a
“atriz” como para quem atua no papel complementar e na audiência.
- Personificação: Inerente à incorporação das personagens que ganham algo de
cunho pessoal ou de aversão.
- Planificação: Que no momento de incubação prévia à dramatização organiza
as características gerais da personagem. Durante a dramatização ganha cunho
automático e espontâneo, tendo de ser implementada na ação a par e passo.
- Intensificação: O calor da cena dramática é afim à amplificação do teor de manifestação e criação em acção, o que pode tornar-se evidenciável no caricaturial
que o papel assuma.
- Catarse de integração: Relacionado com o anterior, temos a possibilidade de ab
reacção, ou seja o quanto de afeto libertado na representação dos papeis, quer
das personagens disfuncionais, quer nas de “gestão”, que poderão ser postas à
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prova, fazendo emergir dificuldades ou fragilidades. Tal permitirá mediante reflexão elaborativa, a internalização transmutativa de novas perpetivas.
- Sublimação: Os papeis de gestão da disfuncionalidade permitirão a ativação
da sublimação transformadora da agressividade tornando possível investi-la
enquanto assertividade e afirmação de si mesmo. Por sua vez a representação
dos papéis disfuncionais permite torná-los mais toleráveis e manejáveis não só
para quem os representa, como para quem assiste. Ambos os papéis polarizados
possibilitam ao “público”, por um mecanismo de identificação sublimatória, colocarem-se na “pele” de quem representa e ensaiar internamente a afirmatividade
e a assertividade.
No rabisco, sendo realizado a pares, é ativado o espelhamento, num movimento
contínuo e intervalado, com a intervenção de cada elemento da parelha à vez. Aqui
serão ativadas as funções criativas de:
- Síntese – Permite depreender uma visão totalizadora a partir dos elementos
parciais; Possibilita ainda unir aspetos dispersos do pensamento ou imaginário,
combinando-os através dos seus pontos em comum, de modo a configurar uma
imagem concreta ou uma significação , com o valor de um todo coerente.
- Discriminação – Torna possível fazer sobressair detalhes, pormenores ou informações particulares de uma entidade total; Deste modo é plausível de ser
concebida uma significação simbólica a partir de outra perspetiva global concreta.
- Fisionomia – Inerente à representação mental das percepções, nomeadamente à capacidade cerebral de identificar rostos (pareidolia) ou outras formas ou
gestalts a partir das mais diversas formas contidas nos rabiscos.
- Simbolismo - Tentativa de traduzir a extraordinária complexidade da mente
humana, através de símbolos, signos com múltiplos significados e interpretações, os quais são identificados a partir das projecções internas nas gestalts discriminadas conferindo um valor de significação à experiência concreta.
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POTENCIALIDADES DE CONCRETIZAÇÃO
Através da ativação e aplicação da criatividade e da exploração dos recursos dramáticos torna-se possível aos elementos do grupo a assimilação e introjeção da
conduta, da postura e da comunicação assertivas e afirmativas.
Através do role playing é permitida ainda a ativação de representações corporais,
pois para a interpretação dos diferentes papéis, os elementos do grupo necessitam
de se libertar e dar lugar à espontaneidade, sendo este um aspeto importante e inerente à assertividade, pois torna possível o treino do Eu em ação.
Por sua vez, dando voz às personagens que interpretam, há lugar à afirmação e treino da linguagem, plena de representações assertivas e adequadas, nomeadamente
utilizando as técnicas aprendidas anteriormente sobre os diferentes tipos de comunicação (assertiva, agressiva, passiva, passiva-agressiva).
Assim, através das dinâmicas implementadas afins da colocação em ação da criatividade e da exploração dos recursos dramáticos propicia-se:
- ser capaz de criar espontaneamente personagens;
- a utilização da capacidade vocal com o domínio das mesmas (para a produção e
criação de sons e tons verbais e experimentação da verbalização);
- a exploração do espaço físico e interpessoal;
-o jogo de articular a comunicação verbal e não verbal;
-o domínio progressivo de uma expressividade verbal e corporal significativa.
Estes aspetos em conjunto vão permitir aos elementos do grupo a assimilação
e introjecção da conduta, da postura e da comunicação assertiva e afirmativa.
As dramatizações oferecem uma oportunidade de catarse de integração tanto para
quem desempenha o papel disfuncional como para quem assume a função de gestora assertiva. Relativamente às primeiras terão por um lado a oportunidade de descarga do disfuncional em si, contido, não aceite ou mal gerido, com possibilidade de
ganharem consciência de tal e o transformarem criativamente. Por outro lado é-lhes possível vivenciarem o papel das disfunções a que podem ser expostas no seu
desempenho pessoal profissional, tendo oportunidade de aflorarem os afetos que
tal desencadeiam em si e pela identificação ao agressor desenvolverem a resiliência
para gerirem melhor tal disfuncionalidade, minimizando-se o efeito em si próprias.
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Quanto ao desempenho dos papéis de gestoras assertivas, tal permitirá uma exposição à disfuncionalidade em contexto controlado e propício à remolduração dos
afetos desencadeados. Pela assistência e reforço fornecido pelas arte-terapeutas e
pelo grupo favorece-se um treino do Eu em ação propiciador da capacitação, resiliência e aprendizagem significativa das competências de assertividade.
No conjunto das experiências proporcionadas às membranas do grupo, através dos
espelhamentos e ressonâncias cruzadas, já referidos atrás, o grupo como um todo
será empossado como uma entidade competente e sustinente do conhecimento
ougnose posta ao serviço da modulação de comportamentos e da cognição, com
reflexo no desempenho profissional.
Numa segunda fase da sessão, através do rabisco, é permitido trabalhar o automatismo e a livre associação de ideias, ajudando a quebrar a tendência de controle das
situações, dando lugar à interação livre e solta. Nesta medida um tracejado próprio
à ativação da motricidade manual grosseira pode favorecer um momento relaxado
de jogo interaccional simbólico aprazível. A alternância entre a mão direita e a esquerda permite introduzir um gradiente de controle e descontrole próprio à espontaneidade posta ao serviço da assertividade e afirmatividade automática.
A gestão da frustração, inerente às dificuldades e descontentamento ou conflito
estético inerentes a ambas as dinâmicas criativas descritas atrás, intensifica o gradiente vivencial acedido.
Célia Filipa Andrade Paulo
Arte-Psicoterapeuta
Licenciada em Sociologia
Sónia Maria Ferreira Daniel
Arte-Terapeuta
Licenciada em Serviço Social
Pós-graduada em Psicogerontologia
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3.6. Enquadramento de fundamentação dos mecanismos operacionais implicados
nos processos de transformação, maturação e cura da mente dos indivíduos em
foco, de intervenção na Arte-Terapia/Psicoterapia, tanto através da operacionalidade relacional implementada, como pela ativação dos mecanismos adstritos à
inferência artística.
O que arde cura! E o que é arte cura?
(Ruy Carvalho, 2011)
A arte para ser feliz
(Ruy Carvalho, 2015)
Baseio-me nalguns esquemas desenvolvidos por mim para sintetizar o gradiente de
operacionalidade inerente à mudança em Arte- Terapia / Psicoterapia. Precisei de
desenvolver estes esquemas de forma a visualizar esteticamente tal gradiente de
atuação. O primeiro esquema diz respeito ao enquadramento de atuação, enquanto os restantes remetem para a vivência do paciente, em cuja mente certas funções
são ativadas nas sessões.
		
3.6.1- A estrutura de intervenção em arte-terapia/psicoterapia
O primeiro esquema diz respeito ao contexto de intervenção, ou seja as componentes que fornecem a estrutura operacional da Are-Terapia/Psicoterapia.
HEXAGRAMA DA MUDANÇA EM ARTE-TERAPIA /PSICOTERAPIA
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Processo criativo
Incrementar o processo criativo implica o pôr em acção de um aparelho mental
criativo, que inclui entre outros o reportório do imaginário, compreendendo o
conjunto das representações mentais imagéticas armazenadas a nível inconsciente e pré-consciente, as últimas das quais são acessíveis à consciência. A linguagem
da Arte-Terapia permite um acesso mais directo a essas representações mentais
imagéticas, que sabemos estarem impregnadas de sentimentos, de acordo com A.
Damásio, mas possibilitando uma articulação e síntese com as representações de
palavra, dependendo claro do registo de intervenção. É conhecido, a partir de diversos estudos (Strasahl e Ascough, 1981) que as representações de imagem facilitam o aflorar dos afectos ligados, com um efeito potencialmente catártico. Tal é
particularmente evidenciavel em indivíduos expostos a eventos traumáticos, que
revivem imageticamente, quer acordados, quer nos sonhos, imagens relacionadas
com os acontecimentos causadores de stress. Esta compulsão de repetição associa-se a um teor afectivo intenso. Por sua vez as representações de palavra têm um
papel particularmente modulador das perspectivas internas. Assim, a aquisição de
novas representações verbais propicia um processo generalizador das novas representações interiorizadas com efeito transmutativo produzindo uma autêntica
submersão, revolução ou metamorfose, na estrutura psíquica. Tais representações,
quando resultando de um processo elaborativo produzido numa ambiência criadora, designei de representações criativas organizadoras.
Fazer artístico
Por sua vez o fazer artístico, mais do que mero envolvimento numa actividade
criativa, importa na medida em que permite que o indivíduo se envolva com um recurso técnico artístico com potencialidades próprias simbólicas, comunicacionais,
técnicas e criativas que lhe conferem cunho terapêutico, mas também implicando
determinados procedimentos e regras que tornam necessário pôr em acção o teste
da realidade. A luta com o mediador de expressão contribui para um movimento de
aferição entre a realidade interna imagética e a realidade externa da possibilidade
de concretização. O fazer artístico seriado, com a continuidade das sessões, permite o encadear de um processo com possibilidades desenvolutivas, contribuindo
para o incremento do sentido de progresso do indivíduo.
Produto criativo
O resultado do fazer artístico traduz-se num produto criativo, por exemplo uma
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lita simultaneamente um registo no tempo daquela e uma produção com vida própria. Tal propicia um jogo de interacção do individuo com a sua criação, num primeiro momento investida de significações ou pelo menos de uma impressão irracional
e afectiva, passível de desenvolver significados implícitos. Noutro momento a criação “oferece-se” para providenciar novas significações com potencial elaborativo,
afins de representações ideacionais reguladoras.
Gnose estética
A par e passo das diferentes nuances implícitas no desenvolvimento do indivíduo
com os procedimentos da sessão de Arte-Terapia, e descritas atrás, ocorre a oportunidade de formulação de novos significados para os dramas, um balancear estético sucessivo, e aquisição de competências enfocadas pela gnose estética promovida pelo pendor da intervenção de Arte-Terapia. Isso é oferecido pela dimensão
de esteticidade implícita no envolvimento com as actividades criativas mediadas. O
balancear sucessivo entre o confronto com as vivências de conflito estético através
dos mediadores criativos permite a promoção do sentido de equilíbrio estético do
si e assim da própria mente e personalidade.» (Ruy de Carvalho, 2009)
A esteticidade implícita à criação artística terapêutica compreende pois, uma dimensão estética multifacetada, com equivalentes oportunidades reflexivas.
Promoção da comunicação não verbal ou metadramática
O artista criador comunica ou imprime sempre uma mensagem de si na sua obra
de Arte, que não é completamente definível em palavras, por muito que até tente
explicar. Deste modo, a comunicação não verbal adquire uma importância considerável no resultado do acto de criação artística determinando uma grande parte do
seu valor ao ser apreciada. A comunicação não verbal pode então tornar-se particularmente útil aos fins da Arte-Terapia.
O envolvimento corporal na criação, incluindo a gestualidade que lhe é própria, a
codificação simbólica imagética, a sonoridade de que a envolve, entre muitos outros, imbricam-se na comunicação não verbal através da criação, oferecendo oportunidades acrescidas de manifestação do si mesmo.
O comprometimento em actividades artísticas, como na Arte-Terapia, permite ao
indivíduo a imersão num banho sensório-motor com efeitos de pára-excitação ou
pelo contrário de excitação erógena. Deste modo o produto criativo conterá em si
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a impressão sensorial e motora, transmissão não verbal da experiência despertada
no indivíduo criador.
Utilização de funções terapêuticas da Arte
Quanto às funções terapêuticas da Arte são um artifício académico que pretende
decompor um todo que será maior que a soma das partes. No entanto, há alguma
utilidade em conhecê-las e referenciá-las na medida em que ao focá-las o arte-terapeuta pode imprimir um cunho particular ao processo arte-terapêutico ou melhor
sinalizar a dinâmica do paciente. No seu conjunto representam o essencial e diferencial do que cura em Arte-Terapia/Psicoterapia.
3.6.2- Aspetos processuais ativados no paciente
Quanto aos esquemas seguintes sinalizam as referências próprias à operacionalização do processo ativado no paciente.
FUNÇÕES TERAPÊUTICAS DA ARTE- O QUINTETO DA MUDANÇA

1 - Criação
A criação é o processo através do qual é dada uma outra ordem a representações
ou fantasias internas. Tal pode agir como um factor de reorganização psíquica, facilitando a transformação pessoal, na direcção do equilíbrio estético. O acto criativo
tem um valor de processamento da realidade quer externa quer interna, implicando
um registo de pensamento próprio. Tem finalidades de transformação, adaptação,
comunicação e relação. Como tal, surge-nos como inteligência criativa.
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Entre uma multiplicidade de funções que poderemos apontar à criatividade para
conferir à Arte-Terapia potencial terapêutico destaco:
1.1 – A possibilidade de reconfiguração da experiência interna, em que as imagens intrapsíquicas ligadas a uma miríade de sentimentos serão manejadas, sofrerão rearranjos e adquirem uma ordenação constelar. “Objectos” e padrões
internos são deste modo manejados, moldados, reparados ou remoldurados e
recriados dentro da estrutura psíquica.
1.2 – Inerente ao anterior temos a promoção do equilíbrio estético, para o que
contribui a actividade artística seriada. Esta resulta em manifestações artísticas ou produtos criativos concretos com uma dimensão estética vibrante de
possibilidades.
1. 3 – A activação e o colocar em acção da criatividade tornando-se efectiva nas
esferas do si nuclear e do autobiográfico traduzir-se-á na formação de representações criativas organizadoras, com a capacidade de modular a experiência
interna e de ordenação das áreas de caos psíquico.
2 - Manifestação
Sentimentos podem ser extravazados ou ab-reagidos através da Arte. Deste modo
o criador pode libertar-se da ansiedade, da tristeza, do medo e outras emoções que
o perturbam. A expressividade propícia a adaptação e a manifestação significativa
do si próprio.
3 - Gnose
O processo e o produto criativo oferecem oportunidades várias de aquisição de
conhecimento ou aprendizagem. A criação artística servindo de ensaio da relação
com o mundo real e interno pode facilitar uma experiência correctiva e transformadora. Aprendizagem na sua essência significa aquisição de novas estratégias ou
perspectivas. O conhecimento acerca do mundo interno que o objecto de arte providencia promove o crescimento e a progressão pessoal.
4 - Significação
A criação de um objecto de arte pode proporcionar a aquisição de novos significados ou sentidos subjectivos. Esses novos significados impulsionam a mudança do
sentido de si mesmo do criador, através da construção interna de representações
criativas organizadoras e representações ideacionais reguladoras.
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5 – Envolvência estética ou esteticidade
“Na artes e na ficção, as representações não são apenas factícias e, fundamentalmente,
ilusórias. São irresponsáveis. Sem possuir qualquer conhecimento técnico daquilo que se
recria, a estética joga com a realidade.” (George Steiner)
Há na criação artística em contexto relacional terapêutico uma dimensão estética
que envolve diferentes aspectos, com potencialidades diversificadas do ponto de
vista do processo de transformação do indivíduo, do que destacamos:
- Investimento estético – a qualidade da determinação estética irracional do criador;
- Intencionalidade estética – a orientação volitiva ou propósito estético do criador;
- Representação estética – aquilo que é veiculado esteticamente;
- Comunicação estética – o que o criador comunica de si através de um enquadramento estético;
- Envolvimento estético - implica necessariamente uma dinâmica polarizada de aversão versus atracção, no envolvimento que o criador despende com a sua criação.
- Espelho estético – a criação produz um impacto estético no criador, revendo-se
por vezes nela, mas podendo determinar um sentimento de repulsão.
- Gnose estética – o conhecimento estético a que o criador acede e transmite;
- Sentido estético – a qualidade de equilíbrio estético de si mesmo alcançada.
HEXAGRAMA DA TRANSFORMAÇÃO
FUNÇÕES TERAPÊUTICAS DA ARTE EM CONTEXTO RELACIONAL TERAPÊUTICO
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1 – A função de suprimento ou substituição
Em particular em pacientes psicóticos, nos quais ocorreu a forclusão do significante
do Nome do Pai, a criação irá permitir o suprimento do vazio daquele significante.
Tal vai ter implicações nos três registos, do Imaginário, do Simbólico e do Real. Deste modo poderá a criação artística, em particular realizada no contexto da Arte-Terapia, funcionar como sustinente, preenchendo o local na mente do significante
forcluído. Este é o motivo pelo qual frequentemente assistimos nos pacientes psicóticos a uma pressão para criarem. Deste modo a criação funciona como um tecido
que se oferece para suprir os vazios, ou substituir o que está em défice na matriz
relacional interna.
2 - A função integradora da arte
A Arte, enquanto fenómeno social e individual acessível a todos, poderá funcionar
como um agente catalizador de uma espécie de “substância aglutinadora”, e deste
modo contribuir para a integração e restauração do “lugar social” dos indivíduos
excluídos ou que padecem do “paradoxo da exclusão”. No entanto o seu efeito integrador opera antes de mais internamente possibilitando a integração de aspectos
em conflito ou fragmentados na psique.
3 – A função reparadora da criação artística
Numa perspectiva kleiniana a criação artística confronta o criador com a reelaboração da Posição Depressiva. Deste modo ocorre um movimento interno de reparação dos objectos internos atacados, veiculado simbolicamente através da obra
de arte. No meu entender há no acto de criar um primeiro momento de “ataque” ao
objecto materno internalizado, do qual se inveja o seio nutridor e prazeroso bem
como a capacidade de criar bebés. Tal é implícito à motivação inicial de criar algo,
em que estão presentes a sensação de omnipotência criadora e de avidez de sucesso. Num momento seguinte, a fantasia inconsciente de destruição do bom objecto
materno, leva ao aflorar da consciência do medo de fracasso e ao contacto com a
Posição Depressiva, com inerente necessidade inconsciente de fantasticamente
reparar o objecto danificado. É neste momento do processo que se acede ao Espaço
Potencial, o qual providencia a sustentação da criação.
4 – Catarse de integração
Na criação artística em geral podem ocorrer fenómenos catárticos espontâneos
desencadeados quer pela actividade do fazer artístico, quer pelo impacto que o objecto de arte pode causar no criador. Tal é equivalente ao que foi referenciado no
Revista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 102

psicodrama como um dos efeitos terapêuticos. Neste contexto corresponde a efeitos catárticos que ocorrem durante e pela acção dramática, com o desenvolvimento
de novos papéis e espontaneidade criativa, permitindo a visão de uma nova forma
de estar no mundo (e um novo crescimento do indivíduo).
Muitas das técnicas utilizadas em Arte-Terapia/Psicoterapia são propícias à descarga catártica, em que o indivíduo descarrega pulsionalmente através dos materiais
ou do agir expressivo. Deste modo a raiva destrutiva, o desejo erótico, o acariciar
terno ou a expressão da dor podem ser descarregadas com toda a sua tensão e intensidade afectiva.
5 – Regressão ao serviço do Eu
Na criação artística, inerente ao activar do processo criativo interno ocorre necessariamente uma regressão ao serviço do Eu. É uma regressão no sentido geral do
termo mas há uma intencionalidade do Eu, que afrouxa as suas defesas para que
aquela ocorra de forma a que seja possível aceder às vivências pré-genitais que funcionarão como matéria para a criação artística.
Pode assumir a forma de regressão da libido, do Eu ou do objecto. Corresponde a
um retrocesso da maior parte do Eu para um estado de organização arcaico, normalmente àquele a que alguma parte do Eu estava fixado. Implica, pois, o retorno a
modos de funcionamento mais arcaicos.
No contexto arte-psicoterapêutico ganha um valor primordial na reparação de necessidades ou traumas arcaicos. Trata-se de um reviver pelo paciente, num enquadramento actual, pelo que se reveste dos matizes que o contexto lhe fornece, de
modos arcaicos de funcionamento. Tal é imprescindível para que o paciente possa
entender as origens da sua disfuncionalidade e para que o arte-psicoterapeuta possa compreender as falhas ocorridas no desenvolvimento do Self.
Muitas dos recursos técnicos utilizados em Arte-Terapia/Psicoterapia são favorecedores da regressão, uma vez que os próprios materiais utilizados se tornam
propícios a actividades regressivas. Pedir a um adulto que utilize miniaturas para
realizar um tabuleiro de areia é sinónimo de o colocar no registo do jogo infantil. Utilizar barro ou digitintas permite-lhe sujar-se e brincar com matérias de um
modo regredido.
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6 – A função nutridora da arte
Na Arte-Psicoterapia enquanto contexto relacional de criação artística espontânea, com finalidade terapêutica, pelo menos como a perspectivo, o criador, se por
um lado retrata ou expressa os seus estados de alma, por outro lado nutre o sentimento de si mesmo que através do processo amadurece e se transforma. Tenho verificado o aparecimento esporádico de representações de alimentos em desenhos
ou pinturas de pacientes em Arte-Psicoterapia, relacionados com a emergência da
necessidade interna de se ser nutrido.
3.7.-Definição do gradiente relacional de intervenção específico e respetivos procedimentos, com influência na estrutura, processo e dinâmica das intervenções.
Manual de arte-psicoterapia diagenésica, Seminário de teoria e técnica da arte-terapia/psicoterapia, 2005, nível II da formação da spat
3.7.1- As componentes da sessão.
A implementação de uma estrutura nas sessões de Arte-Terapia/Psicoterapia é essencial para a estabilização do processo do(s) indivíduo(s) em foco, permitindo a
emergência da sua dinâmica interna.
De uma maneira geral, com variações pontuais da ordem é implementado um gradiente que compreende quatro ingredientes essenciais:
- O enquadramento da intervenção;
- A dinâmica da criação;
- As dinâmicas na criação;
- A dinâmica para além da criação ou criação seriada
3.7.1 a- O enquadramento da intervenção
O local de intervenção com uma organização específica à implementação do fazer
artístico, a estrutura própria aos parâmetros de intervenção inerentes ao modo de
Arte-Terapia /Psicoterapia e implementar, o carácter altamente específico e diferenciado do arte-terapeuta/psicoterapeuta, entre outros irão definir o enquadramento da intervenção. Uma estrutura estável do setting é essencial à estabilização
do processo arte-terapêutico / psicoterapêutico.
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3.7.1 b- A dinâmica da criação
Diagénesis: Criação e Progresso Interior.
(Ruy Carvalho, 2014)
“… Ao incentivar-se o paciente a comprometer-se com o fazer artístico do qual resultará um produto criativo está a propiciar-se para ele, não só que utilize o seu
mundo interior como recurso preferencial para a aplicação da sua criatividade, mas
também que as configurações da mente se tornem concretas.
A dinâmica da criação envolve o modo peculiar como o paciente investe o seu produto artístico, o qual é variável com a pessoa, apesar de na maioria dos casos contemplar, através de um estado de atenção absorta, diferentes etapas:
- Retirada do contato com o arte-psicoterapeuta;
- Contemplação do vazio (como folha em branco) em silêncio gerador;
- Colocar mãos à obra em envolvimento com o fazer artístico;
- Recuo contemplativo;
- Finalização do produto criativo;
- Distanciamento em silêncio discriminador de significações com deslumbramento estético ou deceção;
- Retorno ao contato com o arte-psicoterapeuta.
Durante estas diferentes fases o indivíduo em processo criativo deixa-se aflorar as
suas configurações imagéticas internas, às quais associa as suas representações de
palavra e de afeto. Depois, na luta com o mediador artístico será necessário operar
um trabalho que designei como transdução criativa, traduzindo-se as representações imagéticas internas ligadas à vivência ativa em algo que se torne possível ser
configurado concretamente e que não será exatamente equivalente ao concebido
na imaginação.
Deste modo torna-se propícia a transferência psicodiagenésica ou transmediada,
na qual o aparelho criativo do indivíduo opera uma primeira transformação, plausível de reportar novas significações. Deste modo são transferidas para o produto
criativo representações agregadas ou condensadas simbolicamente que se tornam
concretas. Ao distanciar-se após o ato criativo, envolto num silêncio discriminador
de significações, o paciente mantém o envolvimento psicodiagenésico procurando espelhamento de si na criação e tentando discriminar a ressonância que em si,
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aquela produz, podendo ocorrer o aflorar de novas significações, para além das que
conscientemente pretendeu incorporar no produto criativo.
O arte-psicoterapeuta não fica alheio a este processo, porque suspenso num estado de atenção criativa, vai estando atento ao processo criativo do paciente mas
também ao seu próprio imaginário, que suporta a sua capacidade de significar criativamente. O produto criativo necessariamente produzirá um impacto de contratransferência estética que por vezes em conjunto com a intensidade da vivência
pode causar um efeito por vezes avassalador que o arte-psicoterapeuta precisará
de suster. O deslumbramento e a aversão estética também precisam de ser contidos pelo arte-psicoterapeuta. Assim, são vários os fatores que precisam de ser
atendidos e contidos de forma a não porem em causa a atenção criativa, afim da
procura de significações, do arte-psicoterapeuta.”
3.7.1 c- As dinâmicas na criação
Diagénesis: Criação e Progresso Interior
(Ruy Carvalho, 2014)
“…O retorno do contato do paciente com o arte-psicoterapeuta em geral é encetado com a descrição fenomenológica da criação. Antes que sejam atribuídos significados redutores da possibilidade de aflorar novas significações, é pedido que o
paciente-criador descreva o que vê sem fazer atribuições de significado racionais.
Nesta medida à dinâmica da criação sucede-se o enfoque das dinâmicas contidas na
criação, uma vez que as configurações concretizadas no objeto de criação se podem
tornar alvo dos olhares questionantes do paciente e do arte-psicoterapeuta.
De permeio o arte-psicoterapeuta poderá dar espelho de como “as coisas” foram
surgindo durante o processo da criação, referindo-se, se oportuno, ao que se evidenciou através da comunicação não verbal do paciente.
É agora que se evolui para um outro momento da sessão, que numa perspetiva psicodiagenésica, pode conter tanto de criativo quanto o fazer criativo artístico. O
diálogo que pode ocorrer então entre o arte-psicoterapeuta e o paciente, ou dentro de um grupo, versa aqui sobre uma configuração da mente tornada concreta e
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manejada em pensamento. Esta é uma caraterística distintiva da Arte-Psicoterapia
em relação às psicoterapias meramente verbais e que a torna particularmente efetiva, na medida em que o que é mental pode ser configurado externamente, entendido, transformado significativamente, ganhando uma função relacional, pois é em
si um condensador intersubjetivo, para favorecer novas nuances de internalização
transmutativa, que permitem alterar a matriz da mente e propiciam o crescimento
interno do indivíduo.”
3.7.1 d- A dinâmica para além da criação ou criação seriada
Diagénesis: Criação e Progresso Interior
(Ruy Carvalho, 2014)
Apolo, Vénus e Pã: Mito interno, Relação objetal, Criação em contexto relacional
arte-psicoterapêutico e realidade.
(Ruy Carvalho, 2013)
“Com o encadeamento de diversas sessões vai-se constituindo um sentido discursivo imagético, nem sempre consciente, onde é evidenciável o efeito psicodiagenésico das criações, organizado como processo estratificador da mente. Por vezes
parece um processo que ganha cunho e vida própria.
Assim, através do encadeamento possibilitado pela criação artística seriada iluminada pela “psicodiagénesis” elaborada pelos dois intervenientes do processo (ou múltiplos se num grupo), tornar-se-á progressivamente propicia a internalização, não
só do registo relacional-objetal de “psicodiagénesis” específico ao contexto de Arte-Terapia /Psicoterapia, mas também de configurações ideacionais, organizacionais e
criativas. Estas permitirão a reposição ou aquisição da capacidade inata de progresso
elaborativo interno, própria de uma mente criativa, capaz de utilizar os eventos externos tal como as vivências internas para atualização do sentido de si, tanto tenham
um teor positivo como negativo. O gradiente adaptativo e de regulação tornado
possível pelo registo interno da “psicodiagénesis” facilita a ativação dos mecanismos
psíquicos mitoclástico e de mitopoiese, num movimento de mitoplastia permitindo a
transformação de mitos internos responsáveis pela perturbação mental.
Desta maneira torna-se possível o indivíduo criar para se recriar a si mesmo.”
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3.7.2.- Os procedimentos de intervenção do Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta
3.7.2. a- Implementação do gradiente criativo
De um modo suave subtil cabe ao arte-terapeuta/psicoterapeuta incentivar que o
paciente se comprometa com o fazer artístico, tendo em conta a estrutura da sua
implementação.
Na Arte-Terapia dará indicações claras e precisas, enquanto na Arte-Psicoterapia
será um inspirador da autonomia criativa do indivíduo em foco.
3.7.2. b- Interveniência
Diagénesis: Criação e Progresso Interior
(Ruy Carvalho, 2014)
“…É necessário que o arte-terapeuta/psicoterapeuta seja um interveniente psicodiagenésico fazendo parte do processo. Para que possa desempenhar eficazmente
o seu contributo é preciso que tenha uma comparticipação:
- interativa e facilitadora, mas dando a primazia da iniciativa ao paciente;
- incentivadora, mas priveligiando a espontaneidade do indivíduo em processo;
- intensificadora, provendo a vivência significativa mas sem pressionar;
- envolvida e interessada, mas sem se deixar amalgamar ou impregnar pela experiência do outro;
- empática, tentando entender a vivência pela perspetiva da pessoa a quem
ajuda, mas ainda assim sendo capaz de aflorar a significação implícita no modo
peculiar de o outro configurar a experiência.
A sua atuação dá primazia ao questionamento conduzindo subtilmente o paciente
de modo que este ultrapasse a necessidade de descarga imediata, ficando aprisionado nas teias da angústia e outra sintomatologia psíquica, bem como nas redes da
factualidade descritiva, para se colocar a si:
- em perspetiva funcional (como é que eu sou ou funciono e que em particular
causa sofrimento ou disfuncionalidade);
- em perspetiva na ação existencial e na interação (como é que eu ajo na vida, no
relacionamento com os outros, que é particularmente disfuncional);
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- em perspetiva de mudança (o que é que eu quero fazer com como sou e como
ajo ou seja o que quero mudar em mim).”
Os procedimentos do are-psicoterapeuta, articulando entre a linguagem criativa
e a verbal, são amplamente diferenciados, específicos e especializados enquanto
técnica de Facilitação do processo do paciente.
3.7.2. c- Técnica de reflexão da comunicação
Diagénesis: Criação e Progresso Interior
(Ruy Carvalho, 2014)
“…Cabe ao arte-terapeuta/psicoterapeuta optar pelas estratégias de interação mais
adequadas ao modo de intervenção estruturada para o(s) indivíduo(s) em foco.
Em alternativa ao questionamento o acompanhamento do arte-psicoterapeuta é
sinalizado por estímulos verbais mínimos, pelo parafraseado e pela reformulação e
pelo reforço descriminado. Claro que o silêncio também fará parte do processo, em
particular se forem momentos de silêncio gerador, como durante o período de criação
artística na sessão ou quando a pessoa se volta para o seu mundo interior, suspensa
na reflexão interna, como quando contempla a sua criação e é tocada pelo aflorar de
novas significações ou até mesmo pelo sem sentido ou não saber. Momentos como
este são altamente criativos na medida em que impulsionam o paciente para a procura
de respostas dentro de si. Às vezes leva algum tempo na Arte-Psicoterapia para que tal
se torne aceitável, desistindo o paciente de intimar o arte-psicoterapeuta para que lhe
forneça todas as respostas para as suas inquietações, para o seu desconhecido e para
a sua insatisfação. Um aspeto importante do processo de Arte-Psicoterapia Analítica
passa também pela aceitação da incerteza, do desconhecido, do não saber e mesmo do
vazio, os quais podem ser colocados ao serviço da elaboração criativa.
Tendo em conta o mais oportuno o arte-psicoterapeuta poderá fazer uso de uma
larga panóplia de procedimentos de reflexão da comunicação, oferecendo-se como
espelho onde o paciente se revê. Deste modo torna-se peculiar e distinta de outras
formas de relacionamento, a relação específica que se desenvolve em psicoterapia.
Tais procedimentos podem ser enunciados de acordo com o seu grau de diferenciação e promoção do insight ou introspeção elaborativa, estabelecendo-se um gráfico
Revista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 109

de atuação, para o que me baseei, com algumas modificações, no “continuum de intervenções expressivas e de apoio”, formulado por Gleu O. Gabbard.
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3.7.2. c.1– Reflexão do conteúdo cognitivo
A reflexão do conteúdo cognitivo enfoca o quanto de racionalidade é colocada na
comunicação. Será útil estabelecer ligações com o teor afetivo implícito. Muitas das
estratégias são usadas para incentivar a continuidade da comunicação do paciente,
espelhando interesse e aprovação.
1.1. Identificação de alternativas
Identificar os tipos de conteúdos expressos e as alternativas das respostas.
1.2. Reformulação das alternativas
Poderá, o terapeuta, privilegiar determinada alternativa, respondendo ao aspecto que mais se relaciona com as preocupações do cliente. O arte-psicoterapeuta repete por palavras suas o que lhe é dito, se possível escalonando alternativas. Pode promover a relativização.
1.3. Utilização de estímulos discriminadores
1.3.1. Silêncio
Pode ter significados vários, tanto da parte do cliente como do arte-psicoterapeuta.
O silêncio da parte do arte-psicoterapeuta, enquanto estratégia de abstenção e promoção da neutralidade pode no entanto afectar o desenvolvimento das temáticas do paciente, ao indicar que o primeiro não quer seleccionar o assunto naquele momento. O cliente poderá ainda sentir um silêncio
muito prolongado por parte do arte-psicoterapeuta como ansiogénico e
interpretado como sádico (Shertzer e Stone). Pela parte do paciente, o silêncio poderá ser sinal de auto-realização, êxito, pausa criativa, ou assinala
mudança da inflexão temática, ou traduz embaraço, vergonha ou bloqueio
temporário; pode ser silêncio de desinteresse agressivo e ostentativo ou resultar de obstáculos motivacionais à intervenção.
1.3.2. Estímulos verbais mínimos
Hum, hum; sim; estou a ver, exacto… são discretas intervenções mas têm valor reforçador.
1.3.3. Repetição
Consiste na repetição literal do que o paciente verbalizou, ou parte. Isto
possibilita-lhe um eco ou espelho do que disse, confrontando-o com tal. Tem
equivalentes no parafraseado e na reformulação.
1.3.4. Parafraseado
Repetição do que é dito pelo paciente, de forma interrogativa, podendo ser
Revista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 111

só as últimas palavras do cliente.
1.3.5. Reformulação
Implica desenvolver ao paciente a mensagem comunicada por outras palavras, rearranjando a mensagem, mas mantendo a sua essência.
1.3.6. Questionamento
O que? Onde? Quando? Como isso? Como assim? Que? Como? Em que?
Pode-me dizer…? Como foi…?
1.3.7. Reforço discriminador e selectivo
Quando um paciente apresenta uma mensagem múltipla o terapeuta pode
responder ao todo ou somente a partes das mensagens. Se responde só a
parte, os outros aspectos aos quais não responde provavelmente desaparecerão da comunicação, podendo no entanto retornar em outras ocasiões.
3.7.2. c 2– Reflexão do conteúdo afectivo
No meu entender o reflectir sobre o conteúdo cognitivo da comunicação terá como
finalidade principal “criar pontes”, ou estabelecer ligações com os conteúdos afectivos subjacentes. Pensamento e sentimento interagem saudavelmente, mas a sua
ligação pode estar perturbada, bloqueada ou sujeita a círculos viciosos.
Duma forma reducionista poderemos dividir os afectos em 5 categorias, o que já
foi referido atrás:
1. Contentores
Compreendem ternura, amor, prazer, satisfação, idoneidade, felicidade, alegria, tranquilidade, confiança, esperança, tolerância, cuidado e otimismo, entre
outros de tonalidade positiva.
2. Agressivos
Genericamente a zanga ou cólera, reativos a fatores externos, mas também intrínsecos ao desejo auto-determinado de agressão do outro. Inclui a aversão e a
inveja, bem como todos os outros sentimentos de carácter hostil.
3. Temorosos
Inclui medo, receio, apreensão, desamparo, fragilidade, desconfiança, dúvida,
incerteza ou outros, motivando fuga evitamento ou temor.
4. Tristes
Integra tristeza, desânimo, desinteresse, apatia, insatisfação, frustração, cansaRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 112

ço ou inanição, bem como outros com teor de hipotimia.
5. Dolorosos
Congrega a angústia (com diferentes conotações), a dor ou sofrimento psíquico,
mas também o padecimento físico .
Frequentemente verifica-se um teor afetivo misto, com nuances mescladas de diferentes afetos. Na distimia há uma variação abrupta.
Os afetos de perfil positivo são afins do bem-estar e da homeostase pessoal.
Os seguintes são os tipos mais usuais de resposta, por ordem de intensidade e profundidade, de reflexão dos conteúdos afectivos:
2.1. Suporte ou apoio
São respostas que traduzem interesse, compreensão e preocupação pela pessoa do paciente.
2.2. Afirmação e aprovação
É constituída por comentários sucintos, reasseguradores de opiniões, constatações, comportamentos demonstrados, descobertas pessoais e outras verbalizações por parte do paciente, em relação às quais é clara a aprovação do arte-psicoterapeuta.
2.3- Conselho e elogio
O conselho consiste em sugestões directas ao paciente, relativas a como se
comportar. Com o elogio reforçam-se certos aspectos ou comportamentos do
paciente. Estes comentários são opostos às intervenções psicanalíticas tradicionais, na medida que comprometem a neutralidade e de certo modo põe em
causa a autonomia opcional do paciente, promovendo a dependência.
2.4. Tranquilização
São respostas que tendem a catalizar os sentimentos de valor, auto-estima,
bem-estar ou auto-confiança do paciente.
2.5. - Empatia ou validação empática
São respostas que reconhecem ou verbalizam os sentimentos ou estado interRevista Portuguesa de Arte-Terapia, ARTE VIVA, nº8, 2018 | 113

no do cliente, sem de modo algum os criticar, proporcionando a aceitação dos
sentimentos do paciente (efeito de pára-excitação). Os pacientes ao sentirem
que o terapeuta entende as suas experiências subjectivas reforçam os seus laços com ele e comprometem-se mais no trabalho terapêutico, por vezes difícil
e doloroso.
2.6. Encorajamento a elaborar
É um pedido expresso pelo arte-psicoterapeuta de que o paciente investigue de
uma forma mais focalizada e elaborada algo por ele elaborado. Normalmente é formulado através de questões, mas também se pode sugerir que o paciente se debruce mais detalhadamente sobre algo: Porquê? Com o que pode estar relacionado?
2.7. Clarificação
O seu objectivo é ajudar o paciente a verbalizar algo difícil de pôr em palavras
ou esclarecer algo confuso ou denegado por si. Implica reformulação e síntese
das verbalizações do paciente de modo a permitir uma percepção mais fidedigna do que é verbalizado.
2.8. Reformulação metafórica
É efectuada pelo arte-psicoterapeuta através do uso de imagens, metáforas, ou
histórias.
É um tipo particular de clarificação, podendo também funcionar como conselho. Um exemplo desta última finalidade é a história de “O rapaz, o velho e o
burro”, contada pelo terapeuta a um paciente que se incomoda muito com as
críticas dos outros. Por outro lado também providenciam uma oportunidade de
elaboração simbólica.
2.9. Possibilidade de manifestação mediada (fazer artístico).
Tal possibilita:
- Ativação da criatividade.
- Actualização dos afectos.
- Experiências ab-reactivas (catarse) ou reparadoras.
- Expressão do Self.
- Implementação de debate estético.
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2.10. Confrontação
É focalizada em “algo que o paciente não aceita, evita ou minimiza. Pode ser
orientada para a clarificação de como o comportamento do paciente afecta os
outros ou para devolver ao paciente um sentimento negado ou suprimido… Não
é forçosa ou necessariamente hostil.” (Glen O. Gabbard)
2.11. Recurso a comunicação paradoxal
Foi amplamente utilizado por Erik Erickson. Consiste no recurso ao “non sense”
ou a ideias contraditórias. É um tipo particular de confrontação, onde a ironia e
a “loucura” do que é dito pelo terapeuta facilita a reformulação e a reorganização pelo paciente.
2.12. Sumarização
Reflexões de forma breve e clara, do conteúdo e sentimentos durante um determinado período de tempo. Possibilita por exemplo fazer a ligação entre vários
comportamentos nos quais é possível encontrar o mesmo padrão de repetição.
É uma forma útil de terminar a sessão de arte-psicoterapia. Corresponde a uma
forma particular de encorajamento a elaborar, simultaneamente tendo implícito um valor interpretativo.
2.13. Atitudes interpretativas
A atitude interpretativa não é como a interpretação “uma afirmação explicita
que vincula um sentimento, pensamento, comportamento ou sintoma, a seu
significado ou origem inconsciente” (Glen O. Gabbard). É antes o procedimento que ajuda a reflexão do paciente, como o encadeamento de colocação de
questões, reformulações, reforços discriminadores, encorajamento a elaborar,
propostas de expressão mediada e outras intervenções, que no seu conjunto
permitem a tomada de consciência pelo paciente de material inconsciente. Em
Arte-Psicoterapia Integrativa não se recorre à interpretação directa, dado que
esta seria minimizadora do potencial implícito no vivenciar da expressão mediada, que enriquece o processo de elaboração interna pelo paciente. Trata-se
de ajudar o paciente a chegar às suas próprias interpretações. Winnicott referia
que era importante que o psicoterapeuta não se considerasse, nem se mostrasse mais inteligente que o paciente.
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Interação Aprazível: Consonância Diagenésica e Prazer Criativo.
(Ruy Carvalho, 2016)
Podemos resumir o ambiente relacional específico às sessões de Arte-Terapia/Psicoterapia a dois conceitos: consonância diagenésica e prazer criativo.
“… A interação aprazível que se constela nas sessões de Arte-Psicoterapia inclui
para além da aprazibilidade da criação artística (ou fazer artístico), a aprazibilidade
estética com o resultado do ato criativo. Este aspeto é altamente gratificante e restruturante na medida do reforço que permite ao paciente, inerente à experiência
em si. Há um aforismo que diz “primeiro estranha-se e depois entranha-se” que ganha aqui todo o sentido. A recuperação salutar, tranquila e estabilizadora do prazer
pode pela repetição ser condicionada como uma referência mental generalizável
para a vida do paciente fora das sessões. Nas sessões de Arte-Psicoterapia a aprazibilidade da criação artística pode pois constituir um contraponto às vivências intensas, difíceis e perturbadoras que os pacientes trazem e vivenciam, manifestando
a sua carga emocional. Deste modo pode-se tornar mais suave e propício contê-las
bem como modulá-las através do efeito do processo criativo colocado em ação.
O ambiente das sessões de Arte-Psicoterapia para propiciar o progresso criativo de
significações e inerente perlaboração transformadora carece de ser suportado por
um desempenho do arte-psicoterapeuta que necessita de ser encorpado com caraterísticas particulares. Referi-me a tal (a) num artigo (comunicação/capítulo) meu
anterior, designando esse relacionamento específico próprio à Arte-Psicoterapia
de relação diagenésica, a qual é afim da estratificação reparadora e da estruturação
psíquica. Enunciei nesse artigo (capítulo) os procedimentos específicos do arte-psicoterapeuta, entre eles o papel de inspirador do processo, de promotor da reflexão
verbal e criativa, bem como de sustentação da vivência do paciente. No entanto
precisam de ser particularmente reforçados, a presença, o envolvimento participativo e inspirador, bem como a aceitação incondicional do arte-psicoterapeuta, que
pela sua função supridora do processo do paciente e promotora da sua mudança
ou transformação, ganha uma qualidade essencial e determinante do evoluir dos
acontecimentos, sendo altamente responsável pela manutenção da referência do
gradiente de aprazibilidade. Tal, designo de consonância diagenésica.
O trabalho de reparação criativa e suprimento a realizar numa Arte-Psicoterapia
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tos parentais internos dos pacientes é essencial à sua restruturação diagenésica.
No entanto a arte-psicoterapia não pode incorrer no risco de ser um vale de lágrimas ou um muro de lamentações. Se assim for dificilmente e pouco se alcançará
na recuperação do paciente, pois não haverá nuance de mudança. Às vezes é necessário que o arte-psicoterapeuta se aquiete e aguarde pacientemente dando o
tempo necessário para que a subtil transformação ocorra. Acredito que o clima
de aprazibilidade criativa implícito ao contexto das sessões de Arte-Psicoterapia
paulatinamente se irá oferecendo enquanto contrapondo ao sofrimento, tornando
progressivamente possível vivenciá-lo com satisfação. Então será viável começar a
libertar a mesma disponibilidade para o prazer que para a dor, articulando ambas
enquanto alternantes e suportáveis. Deste modo também se torna sofrível a vivência satisfatória e plena de prazer.”
3.8. Suporte na evidência fenomenológica suficientemente consistente para
identificar padrões generalizáveis, nomeadamente da psicopatologia expressiva,
de especificações e adaptações da técnica, de evolução salutar e de estabilidade
criativa.
3.8.1.
Perspetivas em Progresso na Fenomenologia Psicopatológica:
A Manifestação na Arte Catalisadora
(Ruy Carvalho, 2015)
“…Os estudos de psicopatologia da expressão, se bem que fornecendo indicações
preciosas sobre as características configurativas das entidades psicopatológicas na
expressão artística, ainda assim não se instituíram como ciência explicativa e compreensiva, tornando vigente um modelo de entendimento da disfuncionalidade
psicopatológica, com aplicação clinica. Tal é precisamente o desafio que se coloca
atualmente à Arte-Psicoterapia, onde o seu Modus Operandi implica a criação seriada de um tipo de arte particular, a catalisadora, executada espontaneamente e
sem ensinamentos ou pressupostos artístico-estéticos a condicionar o individuo,
num contexto relacional psicoterapêutico particular. Nesse ambiente torna-se
possível que se desenvolvam as bases de um aspeto particular da psicopatologia
na expressão, que preferi designar como psicopatologia diagenésica, ou seja a manifestação das caraterísticas disfuncionais especificas da mente do indivíduo configuradas através da criação artística.”
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No entanto há evidências promissoras de padrões emergentes conferindo características particulares às criações tangíveis de indivíduos com traços patológicos
de personalidade específicos. Tal permite entender melhor quais os comprometimentos na mente e em particular no aparelho criativo que são específicos tanto de
determinadas entidades psicopatológicas, como do que pode ser expectável para
uma evolução salutar da mente de um criador comprometido em processo de Arte-Terapia/Psicoterapia e do que é indicador de estabilidade criativa. Um exemplo
desta estabilidade criativa ocorre nas criações imagéticas de mulheres grávidas
onde a prevalência de formas orgânicas, circulares e remetendo para o fetal indicam uma elaboração criativa salutar da vivência da sua gravidez. Também é comum
a instalação de um padrão polivalente, com características flutuantes, mas onde o
equilíbrio e a harmonia estética são urgentes, nas criações de indivíduos em perspetiva de terminarem os seus processos de Arte-Psicoterapia, uma vez sanadas as
causas que os levaram a procurar ajuda.
Tais constatações são de facto valiosas para o aperfeiçoamento das intervenções
de Arte-Terapia/Psicoterapia, no que diz respeito até a uma melhor adaptação dos
recursos técnico-artísticos, propiciando as especificações e adaptações da técnica.
3.8.2.
A Tipologia Morfodinâmica da Imagem
“Construindo Pontes com a Imaginação: Arte-Psicoterapia Diagenésica Grupal”.
(2015)
Inspirada num primeiro esboço desenvolvido por Gerry McNeilLy, a tipologia morfodinâmica baseia-se na evidência fenomenológica das criações, em particular
imagética, concebidas nas sessões de Arte-Psicoterapia, estabelecendo a ligação
com a sua significação dinâmica, tendo em conta os padrões pictóricas ou outros
constatados com recorrência em diferentes pacientes com problemáticas diversas
a realizar Arte-Psicoterapia.
1. Página em branco
2. Palavra escrita
3. Imagem chocante
4. Figuras copiadas
4.1- Imagem copiada e palavra escrita
5. Imagem recorrente
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6. Imagem sem sentido
7. Imagem dissonante
8. Múltiplas imagens
9. Imagem grandiosa
10. imagem concreta
11. Imagem esbatida
12. Imagem polarizada
13. Imagem integradora
14. Imagem fragmentada
15. Imagem atacada
16. Imagem apagada (sobreposição)
17. Imagem comutativa
18. Imagem pretensiosa
19. Imagem em planos
20. Imagem pouco investida
21. Imagem geometrizada
22. Imagem narrativa

1. Página em Branco
Surgindo mais frequentemente no início do processo terapêutico pode ser subsequente de “angústias primitivas” intensas que bloqueiam a concretização ou ainda
pode espelhar aspectos inaceitáveis do self. É necessário que os pacientes invistam
a página em branco como uma “mãe responsiva ideal”, antes de a utilizarem de um
modo verdadeiramente criativo. Então poder-se-á transformar num ecrã no qual o
paciente se espelha e do qual obtém uma imagem que lhe desenvolve algo de novo.
2. Palavra escrita
Segundo Gerry McNeilly, é uma manifestação de intelectualização e menor envolvimento no grupo e na criação destro deste. No meu entender a poesia ou a prosa
podem ser muito ricas em imagens, símbolos, colorido afectivo e musicalidade. Tal é
próprio à comunicação metadramática, processo intermediário de comunicar, que
se serve simultaneamente dos processos primário e secundário. Assim na palavra
escrita teremos que atender ao conteúdo, mais que à forma.
3. Imagem chocante
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tas, relacionados com ferida narcísica originada na infância precoce. Pode ainda
veicular rivalidades sibilinas ou “gritos de ajuda”.
4. Figuras copiadas
Ocorrem mais frequentemente nos grupos com pacientes psicóticos, estando associada a protecção contra angústia de fragmentação, caos do self ou ainda podem
relacionar-se com identificação adesiva. Por vezes os pacientes copiam as imagens
realizadas por outros membros do grupo. Podem ainda trazer comigo para as sessões imagens que tentam reproduzir, porque as consideram significativas. Tal poderá transformar-se em material útil, através do suporte fornecido pelo arte-psicoterapeuta para que o paciente descubra que aspectos de si foram projectados
naquela imagem e quais os sentidos implícitos.
5. Imagem Recorrente
É aquela que se assemelha ou possui padrões simbólicos fixos, que surgem repetida
ou esporadicamente. Estas podem representar um padrão de repetição, equivalente à compulsão de repetição ou podem também ser significativas como objecto
transicional. Um tipo particular desta são imagens muito ligadas à representação
de aspectos da realidade e racionalizadas ou imagens geométricas, que ocorrem em
pacientes com traços de carácter sádico-anais.
6. Imagem sem sentido
É descrita pelo executante como não lhe dizendo nada, não sabendo o que é nem
lhe encontrando sentido. A emergência na imaginação de aspectos desconhecidos
do Self, bem como de aspectos recalcados da sexualidade pré-genital ou o desejo de
ataques aos vínculos, podem causar um sentimento de estranheza, já que a cognição do afecto permanece recalcada.
7. Imagem Dissonante
É aquela, que ao ser descrita pelo próprio e dando-lhe este sentido, tal não é compreensivel para o arte-psicoterapeuta, nem para os outros membros do grupo. Isto
pode ocorrer como expressão de falso Self. A imagem seria representativa do Self,
mas o sentido será a máscara, causando nos outros membros do grupo a sensação
de desarmonia. Imagens que contenham elementos de formação reactiva também
podem causar a mesma sensação. Neste caso o afecto é revertido no oposto. Aspectos do Self rejeitados, expressos numa imagem, podem também ser responsáveis
pela clivagem da cognição.
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8. Múltiplas imagens
São imagens várias feitas na mesma sessão, podendo por vezes explorar o mesmo
tema, isto é, diferentes aspectos do mesmo e outras vezes podem não se relacionar
entre si. Tal pode corresponder à emergência de opostos não conciliáveis, em que
uma das imagens incorpora elementos “bons” e a outra “maus”. Pode também resultar da expressão de difusão de identidade. Ainda poderá ser evidenciadora de movimentos de rivalidade e competição, já que alguém que tenha feito várias imagens
pode desta forma monopolizar o tempo da sessão na última fase da sessão.
9. Imagem Grandiosa
Corresponde àquela que o paciente realiza utilizando grandes pedaços de papel
(por ex. de cenário), em vez das habituais folhas A3 de desenho utilizadas pelos
restantes membros do grupo, ou quando pinta colorindo uma parede com papel de
cenário (como alternativa de pintar a própria parede). Por vezes pode organizar-se
num padrão de repetição. Neste processo necessidades narcísicas e de reforço do
self grandioso podem estar subjacentes.
10. Imagem concreta
É uma imagem representacional, cuja descrição feita pelo autor é “colada” à realidade, cheia de racionalizações, sem associação de afectos. Pode estar relacionada
com traços anancásticos da personalidade.
11. Imagem esbatida
Geralmente é feita por sobreposição de camadas de tinta, que vão tapando formas
pré-existentes, ou é executada espalhando a tinta (pastel) com os dedos. Ocorre
em momentos em que os pacientes vivenciam sentimentos de caos ou relacionados
com ferida narcísica, identidade difusa ou de self frágil. É uma imagem essencialmente sensorial desfocada, onde o sentido é difuso.
12. Imagem Polarizada
Expressa aspectos polares ou antagónicos da psique, numa tentativa gorada de os
integrar. O conflito com a antítese está evidente na imagem, havendo necessidade
de os expelir para o papel.
13. Imagem Unificadora ou Integradora
Aspectos positivos e negativos, bons e maus, belos e horrendos, de dor e prazer
encontram-se em equilíbrio. O paciente refere-se a ambos como alternantes e intercambiantes, pertencentes à sua realidade interior e exterior, necessitando de
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igualmente os aceitar, suster e integrar.
14. Imagem Fragmentada
Nesta imagem diferentes elementos aparecem clivados, separados, dando uma
sensação de estarem partidos em pedaços. É comum em pacientes vítimas de abusos ou traumas, bem como em pacientes com psicoses. Espelha as angústias de fragmentação.
15. Imagem Atacada
A imagem após ter sido criada é danificada ou rasgada. Um sentimento intenso de
raiva, frustração, insatisfação ocorre após a sua realização e investigação do sentido.
16. Imagem Apagada
Aspectos da imagem são apagados, e a imagem reformulada ou há tentativa de a
melhorar. Ocorrem mais frequentemente no início do processo arte-psicoterapêutico. Pode estar relacionada com a transferência para o arte-psicoterapeuta, pelo
paciente, da representação duma figura parental (eventualmente de autoridade)
que se pretende agradar. Também pode ser significativa de insegurança e de sentimentos de inferioridade ou desvalorização, nomeadamente em pacientes deprimidos, nos quais existem exigências intensas de perfeccionismo.
17. Imagem Comutativa
É a imagem verdadeiramente criativa. É acompanhada por um movimento interior
de reparação objectal, de transformação e vivência de equilíbrio estético. Surge
como expressão de reestruturação de objectos do Self.
18. Imagem Pretensiosa
Corresponde a uma imagem que o paciente investe narcisicamente, privilegiando
o seu teor de beleza, investindo-a de forma esmerada a até demorada, no entanto contendo muito pouco de reflexivo. Por vezes pode ser feita em casa copiando
obras de arte de pintores famosos, mas onde o grotesco, o falso e o caricato se podem insinuar. Deste modo rouba-se o talento criador do pintor, que serve de referência narcísica, mas falta a alma. Pode ser esboçada num tentativa de agradar ou
encantar o Arte-Psicoterapeuta, sendo comum em pacientes narcísicos.
19. Imagem em planos
Como nas obras de arte da Kandinsky, observa-se pormenores ou até outra imagem
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por baixo, ou mesclada do primeiro plano, ou seja o que mais sobressai. Assim, há
um vislumbre de transparência que permite ver o fundo para além da figura de destaque. É evidenciável em pacientes com falso Self, em que a pretensão de si mesmo
em primeiro plano começa a esvanecer-se para deixar aflorar as camadas mais profundas da verdade pessoal, numa tentativa criativa de resgatar o verdadeiro Self.
20. Imagem pouco investida
Diz respeito à imagem minimalista ou com teor empobrecido, à qual o paciente se
dedica sem grande esforço e interesse. Torna-se assim evidente o conflito estético
pela ausência de nuance de beleza. Usualmente, também é pouco significativa em
termos reflexivos. Acompanha-se em geral de um “Já está”, contrafeito para fazer
o que foi pedido pelo Arte- Psicoterapeuta. É comum em pacientes muito deprimidos, estado-limite, em reação terapêutica negativa, em eminência de rutura ou por
deterioração psicótica.
21. Imagem geometrizada
É a imagem característica do cubismo, ou outras onde os elementos geométricos,
estilizados, em grade ou padronizados, são prevalecentes. Pode indicar necessidade de organização interna, sendo o padrão geométrico apaziguador. Sureg com frequência em pacientes com traços obsessivos.
22. Imagem narrativa
Contata-se que a imagem contém em si uma história, estando os elementos em
ação. Contém em si uma vocação transformadora, podendo ser visto nela uma representação do Self narrativo.
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3.8.3 – A tipologia formal da imagem
Esta tipologia surgiu de uma tentativa de simplificar a caraterização das criações concretas.

3.8.4. A tipologia isotópica da imagem (adaptada de Gilbert Durand)
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3.9. – Metodologia de investigação em ação que possibilita corroborar a validade
da prática e inferir conhecimento extrapolável para a teoria e técnica.
3.9.1. Validação dos recursos técnicos artísticos utilizados numa intervenção
de Arte-Terapia Vivencial
De forma a conferir validade e eficácia aos recursos utilizados em várias populações foi criada uma grelha de registo que permitirá vir a produzir resultados.
É pedido a todos os arte-terapeutas a desenvolverem intervenções institucionais que a preencham após cada sessão, em que é utilizado um recurso técnico
–artístico diferente, de modo a perceber o quão eficientemente contribui para
o processo dos pacientes.
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3.9.2 –Interpretação das características psicopatológicas da imagem
No sentido de tentar estabelecer correlações entre ass características da image
mm ou outras criações e os traços psicopatológicos dos pacientes, é pedido aos
arte-psicoterapeutas que preencham uma grelha. Nesta precisam de cruzar várias tipologias de imagem, dada a complexidade da mesma.

4.- Debate estético e vivência significativa (2017)
4.1.- O impulso primordial à estetização
O advento da cultura na evolução do ser humano permitiu evidenciar o impulso
primordial à estetização, inerente à diferenciação da mente. A emergência das
manifestações artísticas rupestres, incluindo a pintura, a música e a dança são
referências de algo que é primordial no ser humano. Esse impulso aplica-se à estetização de si mesmo, através dos adornos, amuletos, escarificação, tatuagens,
roupagens e outros.
A partir do momento que o ser humano passa a intervir criativamente no seu
ambiente passa também a estetizar o local que habita povoando-o de Tótemes
e habitações cuja esteticidade reflete a sua capacidade criativa de adaptabilidade ao meio.
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Talvez possamos encontrar o primórdio desta estetização na qualidade da relação maternal com o bebé, presente desde a génese do ser humano.
Ainda hoje, se observarmos o desvelo com que uma mãe cuida do seu bebé,
constataremos uma panóplia de gestos com uma esteticidade singular, desde a
suavidade do toque e elegância dos gestos, à modulação melódica da voz para
tornar propício o entendimento pelo bebé, passando pelo gosto colocado no
embelezamento daquele e identificação de beleza nele.
Tal envolvimento estético precoce afim da aprazibilidade relacional, tem repercussão ao longo de toda a nossa existência, imbuindo de peculiaridades do
próprio Self, que contempla a dimensão da esteticidade e a harmonia global de
personalidade.
4.2.- A necessidade de envolvimento estético: o meio envolvente enquanto
aconchego maternal.
Assim sendo, exposto o anterior, torna-se possível entender como os sucessos
e falhas no gradiente estético original tem repercussões na existência futura.
As manifestações da personalidade enquanto estrutura coesa ou com défices afetam a estética da existência pessoal. Assim o meio envolvente de que
o indivíduo se reveste será na medida das referências de aconchego maternal
original ou da necessidade de as reparar. Não surpreenderá ninguém se repararmos que pessoas com personalidades desorganizadas, da ordem da psicose
oscilam entre os extremos de um caoticismo na sua residência e a organização
parcimoniosa e obsessiva. A rigidez e frieza afetiva em geral toca neste último
extremo. Por sua vez pessoas confinadas ao isolamento e ao abandono podem
tender à acumulação, não distinguindo lixo de objetos de necessidade. Certas
referências culturais e espirituais foram construídas no sentido de providenciar
uma ambiência de harmonia e organização, com efeito no bem estar, satisfação, sucesso e equilíbrio existenciais. Estou a lembrar-me em particular do Feng
Shui, onde tudo precisa de ser meticulosamente organizado em função de um
simbolismo impregnador de influência e significação.
Assim o ambiente de morada e laboral torna-se numa referência estética envolvente e maternal, contentora e inspiradora de harmonia. No entanto levado
ao extremo do fanatismo obsessivo pode tornar-se excessivamente opressor e
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controlador, equivalente de uma referência maternal rígida, asséptica e votando os cuidados mais à limpeza e sustentação de necessidades básicas, do que à
valorização empática das necessidades afetivas do bebé.
Deste modo parece-me tornar-se compreensível a necessidade do ser humano
atual de envolvimento estético, quer urbano, uma vez que as nossas cidades e
vilas nos oferecem gradientes estéticos arquitetónicos e paisagísticos, quer culturais, pela possibilidade de imersão num banho de arte que o nosso contexto
civilizacional nos permite, quer ambientais, pela possibilidade de acesso a contextos naturais que permitam aceder ao sentimento harmonioso de encanto
estético.
Poder-se-á dizer:- “ Diz-me como moras e dir-te-ei quem és.”
4.3. O debate estético ao longo de toda a existência validativo da vivência significativa: a alternância de equilíbrio e desequilíbrio estético.
Pelo exposto acima torna-se agora melhor compreensível a minha ideia seguinte.
Ocorre em todos nós um permanente debate estético existencial, ao longo da nossa
vida, influenciado quer pelos fatores externos ambientais, relacionais e de intercorrência casual, quer pelos fatores internos inerentes à vida psíquica. Há necessariamente uma procura mais ou menos bem sucedida da experiência de equilíbrio
estético, repetição do envolvimento de encanto do bebé, deslumbrando-se com
a sua beleza e procurando descortinar o enigma que a envolve. Meltzer descreve
majestosamente essa experiência de conflito estético. Tal ocorre nos momentos
propiciadores de consonância diagenésica em que o bebé e a seu /sua cuidador(a)
acedem a um gradiente de aprazibilidade estética, nos quais a satisfação, a ternura
e o encanto mútuo são afins da vivência criativa. O bebé existe então na mente da
sua mãe ou cuidador(a) enquanto referência imaginária de criação, suprindo por
sua vez o seu bebé de existência, enquanto objeto estético, válido, satisfatório e
criativo.
No entanto, a malícia da existência e os desencontros relacionais, insinuam-se inexoravelmente determinando a frustração, a insatisfação, o sofrimento, a tristeza e
a confusão imprimindo necessariamente experiências de desequilíbrio estético. Os
próprios procedimentos educacionais, de domesticação e amestração do bebé e da
criança configuram-se como exigências estetizantes. Estas exigências confinam o
bebé ou a criança a um quadro de referências estéticas condicionadas socialmente
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e delimitando o que se pressupõe como belo, bom e sublime. Ao longo da vida o
debate com as cruências da realidade, impeditivas da realização sucessivamente
condicionam na pessoa o aflorar do conflito estético.
A esteticidade criativa, por outro lado, enquanto referência sublimada de equilíbrio
e harmonia vivencial, com bases no gradiente original de equilíbrio estético afim da
psicodiagenesis, permite a elaboração e reparação sucessiva e necessária ao conflito estético inerente às inevitabilidades maliciosas da existência.
Na adolescência o luto dos imagos parentais idealizados e inerentes combates pela
afirmação da individualidade identitória abre sucessivos conflitos estéticos , até
que as referências internas de equilíbrio estético possam ser reforçadas com construtos próprios. Na evolução salutar a entrada na maturidade da adultícia permite a
consolidação de referências criativas e representações ideacionais organizadoras.
Estas tornarão viável que o debate estético, inerente à instalação do desequilíbrio
estético pelo conflito vivencial e à premência para a reposição de um estado de
equilíbrio estético, afim da homeostase e regulação, possa sucessivamente ir sendo
bem sucedido. As experiências criativas da pessoa permitem facililtar e agilizar tal
processo. Encontramos evidências disso nas manifestações culturais espontâneas,
tas como festividades, entre elas o Carnaval ou ex-votos, entre outros. Através do
ex-voto a pessoa que passa por uma dificuldade ou doença e pede a bênção divina,
retrata a situação numa pintura que oferece à igreja onde o pedido foi feito. As tatuagens e piercings são formas extremas de imprimir referências estetizantes em si
mesmo, aflorando de forma cruente a representação original do envolvimento estético, com nuances idealizantes de equilíbrio estético ou de desarmonia própria à
desilusão estética, mas de qualquer forma com uma componente cutânea de aconchego, apesar do masoquismo. Acredito que muitas manifestações deformadoras e
mutilatórias das tatuagens e piercings refletem exigências estetizantes muito coercivas inerentes a falhas do envolvimento estético precoce.
4.4. O gradiente estetizante das sessões da Arte-Terapia / Psicoterapia, promotor
do debate estético e da vivência significativa.
As sessões de Arte-Terapia/Psicoterapia oferecem um gradiente estetizante propício à ativação do debate estético. O incentivo à ativação do processo criativo
na mente do paciente ao ser-lhe pedido que crie a partir da sua vivência interna, o
comprometimento no fazer artístico envolvendo-se com o mediador criativo propiciam a ativação do debate estético espontâneo.
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Aqui articulam-se aspetos complementares da esteticidade:
- Investimento estético
Que compreende a qualidade da determinação estética irracional do criador;
- Intencionalidade estética
Relativa à orientação volitiva ou propósito estético do criador;
-Representação estética
Dizendo respeito aquilo que é veiculado do gradiente estético interno do criador e presente na esteticidade aparente;
- Comunicação estética
O que é comunicado de si pelo criador, através do enquadramento estético presente na criação;
- Envolvimento estético
Implicando necessariamente uma dinâmica polarizada de aversão versus atração ou de equilíbrio versus desequilíbrio, no empenho que o criador despende
com a sua criação.
Através da interação com o produto criativo, num segundo momento outros aspetos inerentes à experiência da esteticidade tornam-se mais plenamente ativos:
- Espelho estético
Uma vez que a criação produz um impacto estético no criador, revendo-se por
vezes nela, mas podendo determinar um sentimento de repulsão;
- Gnose estética
Dado que o produto criativo veicula informações acerca do enigma específico
ao mundo interno do paciente, propiciando a sua decifração, e a aquisição de
conhecimento estético, a que o criador pode aceder;
Por sua vez a elaboração ativada pela comunicação metadramática promove:
- Reflexão estética
Correspondente ao debate de apreciação automática, alternando impressões
sensitivas inconscientes ou pré-conscientes e constatações racionais conscientes, num gradiente de comunicação metadramática, onde se extrapola a esteticidade do si mesmo (self);
- Sentido estético
Referente à qualidade do equilíbrio estético do si mesmo (self) alcançada pelo
criador, produzindo em si uma impressão não completamente explicável em palavras.
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A ativação do processo criativo tendo em conta todas as matizes estéticas envolvidas, investido no fazer artístico torna viável a configuração da vivência significativa
afim do equilíbrio estético.
Independentemente dos laivos de significação que possam emergir quer da experiência criativa, quer através da interação com o produto criativo, quer através do
relacionamento triangularizado com o arte-psicoterapeuta, investindo-se de valor
mutativo, através das reinternalizações transmutativas passíveis de ser configuradas, a vivência significativa, afim da psicodiagénesis, permite pelo inerente acesso
ao equilíbrio estético a configuração de referências que persistem com efeito duradouro na mente e como agentes de regulação afins da estruturação daquela.
4.5. A evolução ou involução estética das criações nas sessões de Arte-Terapia /
Psicoterapia enquanto sinalizador do processo.
Através da observação do resultado da criação seriada, enquanto registos de imaginário tangível, produzidos ao longo de diversas sessões da Arte-Terapia /Psicoterapia, consegue-se objetivar a evolução da organização da experiência pela mente
dos pacientes. Com o acumular da prática pelo arte-terapeuta / psicoterapeuta este
conseguirá identificar padrões de evolução ou de involução. Em geral, os primeiros
caracterizam-se por um período de cromatismo, e composição afins ou alternância
regular, após o que se sucede uma mudança de padrão. Já no caso da involução estética torna-se percetível o desinvestimento, a pobreza, a repetição espúria, e a desarmonia ou caoticismo das composições, com um cromatismo minimalista, fixado
ou disperso. Tal evidencia o desequilíbrio estético interno refletido nas criações. Tal
é particularmente usual em pacientes psicóticos com evolução para a deterioração
ou na instalação de crise.
O resgate de laivos de equilíbrio estético são um indicador de reorganização psíquica e evidência do robustecimento do aparelho criativo, propiciado pela sua ativação sucessiva num ambiente sustentado e propiciador.
4.6. O processo criativo enquanto sustentador psíquico do balanço estético da mente.
Com o exposto anteriormente posso chegar à conclusão que o processo criativo, intrínseco à mente, e inerente à colocação em ação do aparelho criativo, componente
essencial do psiquismo, para além da finalidade adaptativa ambiental, onde é preciso configurar novas aquisições para prover as necessidades existenciais, tem uma
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outra que diz respeito ao mundo intrapsíquico. Nesta dimensão o processo criativo
atua como sustentador psíquico do balanço estético da vida mental. A alternância
de alegria e tristeza, felicidade ou infelicidade, satisfação e insatisfação, plenitude e
vazio, harmonia e desarmonia, clareza e confusão, com a possibilidade de elaboração do negativo e reinvestimento das vivências de consistência, realização, validação e prazer sustentável, dependerá pois de um balanço estético suportado por um
aparelho criativo consistente.
4.7. As resistências em Arte-Terapia /Psicoterapia enquanto aflorar do conflito
estético.
Entre os acontecimentos particulares específicos à Arte-Terapia/Psicoterapia, que
denotam a emergência do conflito estético do indivíduo em foco, destacam-se as
resistências.
Ao longo da minha prática clínica de Arte-Terapia/Psicoterapia fui anotando alguns
aspetos particulares da resistência. Através do entendimento das diferentes formas de que se podem revestir as resistências temos acesso a diferentes nuances do
conflito estético específico a características particulares de pessoas diversas mas
com nuances próprias às suas especificidades psicopatológicas. Entre tais tipos de
resistências destaco:
a. Recusa em Criar
Muito comum no início das sessões de Arte-Terapia/Psicoterapia, reveste-se
de diferentes particularidades, em geral conotadas com a falta de familiaridade
com a linguagem artística. Pode relacionar-se com inibição, embotamento criativo, oposição, receio da incerteza e desconhecido, bem como medo de perder
o controle, entre outros.
b. Criação sem sentido
Ocorre quando um paciente esvazia a sua criação de sentido, dizendo que não
lhe ocorre nada acerca dela, ou quando este abandona a criação ou se desliga
dela na sessão para defletir, colocando a tónica na verbalização acerca de outras temáticas.
c. Perspetiva desfocada da criação
O paciente refere-se à criação de um modo que nos causa estranheza, na
medida em que se nos evidencia algo díspar. Assim, a sua perspetiva perece-nos
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desfocada daquilo que a criação evidencia transmitir.
d. Investimento minimalista
É relativamente comum que no início das sessões de Arte-Terapia/Psicoterapia os pacientes realizem um típico desenhinho da escola primária, com figuras
humanas tipo cabide e outras formas em esqueleto, não preenchidas. Em geral
com o tempo o investimento estético vai-se complexizando. Mas é próprio à resistência que padrões minimalistas voltem a emergir. Já será mais complicado
se persistirem.
e. Repetição do padrão de configuração
Para mim é um sinal característico da resistência, persistir um padrão repetitivo
na configuração das criações de um paciente. Deste modo aquele defende-se
não se arriscando à articulação entre o conflito estético e o debate estético. Às
vezes assistimos à reverberação de um “bonitinho” sem modulação significativa
da composição e até materiais. Mais grave será quando persiste um padrão
“disforme”, sem nuance estética de belo, onde as mesmas características de
configuração persistem.
f. Empobrecimento progressivo.
Relacionado com o anteriormente descrito temos o empobrecimento
progressivo, particularmente evidenciável em pacientes que regridem,
ou recaem em crise. É bastante comum da deterioração inerente a surtos
psicóticos ou à sintomatologia negativa de pacientes esquizofrénicos. Pacientes
em retirada defensiva do vínculo terapêutico também o evidenciam, podendo
sinalizar um provável abandono da Arte-Terapia /Psicoterapia.
g. Fatualização- concretização.
Quando a tendência do paciente é para utilizar o seu objeto criativo para se
remeter sistematicamente para os factos da sua existência, numa militante
ligação ao concreto, a possibilidade da transformação simbólica de significação
fica comprometida. Nestes pacientes é comum a realização de imagens
diagramáticas, com características figurativas e ligadas ao concreto.
h. Abstração sem significado.
Nas antípodas do tipo de resistência apresentado antes temos a abstração sem
significado. Neste caso o paciente trata a sua criação como uma entidade à parte,
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referindo-se às características que a compõem, ou por vezes extrapolando dela
para o geral, mas sem se colocar em perspetiva. Assim, não utiliza a sua criação
para veicular novos significados acerca de si mesmo.

4.8.- O grupo de Arte-Terapia /Psicoterapia enquanto unidade criativa afim da implementação do debate estético.
Inerente à condição social humana, o debate estético está permanentemente em
jogo entre os diferentes indivíduos de um grupo social, e em termos mais alargados
numa comunidade cultural.
A desejabilidade social está impregnada de laivos de esteticidade de tal modo que
o comportamento humano se pauta pela adaptação sustentadora de equilíbrio e
satisfação estéticas ou redunda na disfuncionalidade conflitual da desintegração
social ou de comportamento anti-social.
Um grupo terapêutico é per si uma unidade criativa, tal como Irvin Yalom sinalizou. Nos contextos dos grupos de Arte-Terapia/Psicoterapia, essa unidade criativa
é amplamente ativada, num efeito condensador da criatividade, o que é colocado
ao serviço da transformação da mente. Deste modo cada indivíduo de um grupo
de Arte-Terapia/Psicoterapia fornece um quanto de criatividade, que no conjunto
do grupo se torna maior que a soma das partes. Assim, os indivíduos neste tipo de
grupos, entre si intensificam o debate estético, afim da vivência significativa, pelos
contributos da sua criatividade trazidos a lume nos produtos criativos produzidos
nas sessões.
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