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A ARTE DE SER LIVRE 

- Estratégias Criativas de Superação – 

 

1. Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia (Spat) 

A Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia foi fundada em 1997, sendo uma associação 

sem fins lucrativos de cariz científico. Entre os seus fundadores destaca-se o Dr. João de 

Carvalho Azevedo e Silva, Médico Psiquiatra, Psicanalista e Grupanalista Didata, autor 

do conceito de Comunicação Metadramática. 

No contexto da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia foi desenvolvido por Ruy de 

Carvalho, Médico e Arte-Psicoterapeuta Didata uma perspetiva eclética e abrangente 

que designou de Modelo Polimórfico de Arte-Terapia/Psicoterapia. Este corresponde a 

um corpo teórico e técnico de fundamentação, diferenciado de outras abordagens de 

psicoterapia, fornecendo identidade própria à Arte-Terapia/Psicoterapia sustentada na 

evidência fenomenológica. 

Em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia é a pioneira e a referência da 

formação e creditação da prática dos arte-terapeutas/psicoterapeutas nacionais, sendo 

uma entidade formadora creditada pela DGERT. A nível nacional e internacional a SPAT 

tem múltiplas ligações e protocolos com instituições diversas de que se destacam a 

Sociedade Internacional de Psicopatologia da Expressão e Arte-Terapia, a Federação 

Portuguesa de Psicoterapias, a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a União Brasileira 

de Associações de Arte-Terapia. 

Tendo atualmente cerca de cem associados, os arte-terapeutas/psicoterapeutas da 

Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia têm desenvolvido centenas de intervenções 

institucionais e privadas, contemplando múltiplos grupos etários, de crianças a idosos, 

e diversas problemáticas, como pacientes mentais de evolução prolongada, pessoas 

com síndromes depressivas, ansiosas e outras, ou meramente indivíduos com intenções 

de desenvolvimento integral criativo. Tal miríade de intervenções de Arte-

Terapia/Psicoterapia tem permitido encorpar a investigação no âmbito da Sociedade 

Portuguesa de Arte-Terapia, comprovando a sua eficácia e validade. 

Tendo uma vertente de apoio social a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, através do 

seu Programa Social de Arte-Terapia/Psicoterapia, disponibiliza Arte-Psicoterapia a 

baixo custo, adaptado às condições financeiras de quem o solicita. 

É precisamente neste âmbito e graças à generosidade dos arte-terapeutas da Sociedade 

Portuguesa de Arte-Terapia, que numa altura de stress social se pretende implementar 

um “Programa de Arte-Terapia na Crise”, contemplando um Manual de Apoio, Grupos 

de Apoio Criativo e Suporte Individual na Crise. Através deste último, pessoas em 
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situações de dificuldades na adaptação às contingências da vida poderão beneficiar de 

intervenções breves de Arte-Psicoterapia a título gratuito. 

Fernanda Santos, Gestora da Formação da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia (SPAT) 

 

 

2. Preâmbulo 

Numa altura em que a incerteza impera e a ordem habitual da existência se descontrola 

é necessário deixar as ideias feitas e entrelaçar os fios que ligam à vida e aos outros 

essenciais para cada um, de modo que a desarticulação se transforme em oportunidade 

para criativamente fazer diferente, tornando aceitável o quão diferente a vida se 

apresenta. Apesar de tudo esta continua sempre plena de coisas belas e boas. Se o 

inconformismo for imaginativo então o belo e o bom podem ser resgatados abrindo 

brechas no confinamento. 

É, pois, intenção da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia através do Guia “A Arte de 

Ser Livre - Estratégias Criativas de Superação”, em articulação com grupos de suporte 

criativo realizados por videoconferência, e com a disponibilização de Arte-

Terapia/Psicoterapia de suporte individual on-line na crise, a título gratuito, dar o seu 

contributo para a sociedade portuguesa em geral. Num momento em que a pandemia 

do covid19 tem efeitos devastadores provocados pela doença, sofrimento medo, 

confinamento e dificuldades económicas, entre outros, o altruísmo, a generosidade, a 

compaixão, o carinho e a empatia, num invólucro criativo, fazem-se essenciais enquanto 

cimento estruturante da sustentabilidade pessoal e do esforço social. 

Acreditamos que produzir beleza é um elevado estado de consciência que nos 

transforma. Assim no Guia“A Arte de Ser Livre - Estratégias Criativas de Superação” é 

apresentada uma panóplia de recursos técnico-artísticos promotores da criatividade, 

reflexividade elaborativa e interatividade. Contempla-se a sua apropriação a diferentes 

faixas etárias e contextos, como a promoção do relacionamento familiar criativo. Para 

além disso são propostos planos de atividades da vida diária, para que a vida em 

recolhimento, pela contenção social necessária, se possa fazer com plenitude. 

Este Guia, em articulação com os grupos de suporte criativo e o apoio de Arte-

Terapia/Psicoterapia individual, enquadram-se num “Programa de Arte-Terapia na 

crise”, promovido pela Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, mas tornado possível 

graças ao saber profícuo oferecido com generosidade e a título pro bono pelos seus arte-

terapeutas/psicoterapeutas. 

Esperamos, assim, com este programa dar o nosso contributo para minimizar as 

consequências vivenciais da crise atual. 
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Ruy Carvalho 

Médico, Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta 

Membro Fundador, Presidente da Direção e Vice-Presidente do Conselho Científico da 

Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia (SPAT) 

Presidente do Conselho Científico da Federação Portuguesa de Psicoterapias (FEPPSI); 

Vice-Presidente da Sociedade Internacional de Psicopatologia da Expressão e Art e-

Terapia (SIPE AT) 

 

 

 

3. A importância social da criatividade 

“Não podemos pretender resolver problemas com o mesmo tipo de pensamento que 

usámos para os criar.” Albert Einstein 

 

A interação e integração social são elementos importantes de uma vida mental sadia. 

Nos momentos que vivemos atualmente, as medidas de distanciamento social implicam 

muito mais do que um isolamento físico, elas ditam alterações profundas nos 

comportamentos e rotinas a que estamos habituados, e sobretudo têm um impacto nas 

dinâmicas sociais em que nos movimentamos. 

É reconhecida a importância da criatividade nas sociedades contemporâneas, não só 

enquanto aspeto essencial da vida socioeconómica, como na saúde e bem-estar mental 

de cada um. Em particular, a capacidade para se adaptar à incerteza e reagir a desafios 

complexos com energia, entusiasmo, assertividade e perseverança dependem em larga 

medida da criatividade. Sociedades resilientes e criativas conseguem respostas coletivas 

muito mais eficazes aos problemas que se lhes colocam. 

A arte surge como uma resposta do indivíduo aos desafios que o rodeiam, 

designadamente no meio ambiente social, desde as transformações profundas, mas 

percetíveis até às súbitas e inesperadas. Através da arte é possível interagir de forma 

simbólica com esse meio social e desenvolver mecanismos de integração. A partilha 

simbólica estende a rede dos afetos interiores ao mundo em redor, proporcionando um 

ambiente contentor e seguro, em particular quando há um feedback do Outro. Nesta 

reconfiguração de relações sociais a arte pode ter um profundo papel regenerador e ser 

um veículo da reinterpretação do meio que nos rodeia, da forma como interagimos com 

ele. 

O mundo global entra-nos pela porta dentro, enquanto de fora ficam o calor dos 

abraços, o envolvimento das carícias, a ternura do toque, a vitalidade de um aperto de 
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mão. Nesse mundo que agora se nos apresenta há um imenso potencial e a arte é um 

veículo poderoso para expressar o animal social que há em nós, ainda que 

momentaneamente confinado. 

Raquel Freitas, Arte-Psicoterapeuta 
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Atividades Criativas  

De 

 Arte-Terapia 

 CONSTRUÇÃO DAS PRÓPRIAS ATIVIDADES  

 

Estratégias Criativas sugeridas por: 

Zélia Oliveira, Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

Partilhe as suas criações e/ou dúvidas de execução no grupo 

‘A ARTE DE SER LIVRE’ 

https://www.facebook.com/groups/1533745066799941/ 

https://www.facebook.com/groups/1533745066799941/
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De todos nós para todos vocês…  

Um brinde com Criatividade, Arte e Saúde  

As inseguranças e incertezas relativas ao aparecimento inesperado de uma doença 

grave podem revelar-se assoberbantes e esmagadoras, causando emoções distintas de 

intensidade extrema, tanto em adultos como em crianças.  

As pessoas têm formas diferentes de reagir a situações de stress e as respostas a este 

surto pandémico podem depender do nosso próprio historial de vida, do momento atual 

em que nos encontramos tendo em conta a família, a profissão ou afetos e até do 

contexto e comunidade onde fazemos a nossa vida.  

Neste momento é importante gerar uma rede de suporte sustentadora. Manter-se 

resoluto, cuidar de si mesmo, dos seus amigos e da sua família irá ajudá-lo a lidar com 

ansiedades e angústias. Ajudar outras pessoas a lidar com esses desafios fortalece-o a 

si, à sua família e à comunidade. 

Devemos, contudo, ter particular atenção a pessoas com problemas de saúde mental 

preexistentes assegurando que estas continuem com o seu tratamento e estar atentos 

a possíveis sintomas emergentes ou ao agravamento dos já identificados.  

Em estado de emergência é fundamental e saudável deixar emergir e investir a 

criatividade. A criatividade é uma ferramenta interna, uma capacidade inata que nos 

ajuda a lidar com o inesperado difícil, a promover atitudes positivas e a inovar nos 

comportamentos. É factual que a criatividade desde sempre tem estado presente nas 

formas mais primitivas de vida, revelando-se crucial para a sobrevivência e face a 

situações que obrigam a maior adaptabilidade ao meio envolvente mais desafiador, a 

fim de se estabelecer um modo de estar adaptado, aprazível, que  invista continuamente 

num contexto quotidiano pleno de recriação e de ações válidas. 

Neste manual sugerimos diversas atividades criativas para todos os gostos, que 

procuram cumprir o propósito de ajudar a este cuidado pessoal diário que as 

contingências atuais de restrição e isolamento exigem. Não que esta seja uma questão 

apenas de agora, mas que poderá ser abraçada neste momento com maior consciência. 

Se já o fazia, muito bem, é só ativar ainda mais a sua criatividade. Vamos criar? 

 Se trabalha … Se está em casa sozinho, sozinha… Se está em casa em família… 

Seja Criativo! 

João Soares, Arte-Terapeuta e Sónia de Brito Esteves, Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta  
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- CONSTRUÇÃO DAS PRÓPRIAS ATIVIDADES - 

 

Com a Arte o Homem almeja desenvolver o seu dom de criar, manifestando na sua 

própria criação artística os seus sentimentos em relação a si próprio e ao mundo. Por 

ser a linguagem que tem mais simbolismo, a Arte é representação e criação, é o impulso 

que temos de expressar e dar forma ao que está no nosso imaginário, à manifestação 

de valores significativos da nossa vida.  

Em Arte-Terapia não nos preocupamos com o valor estético, nem em ensinar 

conhecimentos teóricos sofisticados com a finalidade de aprimorar a estética. Com a 

expressão artística pretende-se revelar a interioridade do individuo, o seu modo de ser 

e de como se relaciona com o mundo. Deste modo o processo criativo proporciona 

também o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. 

Os recursos artísticos são utilizados com a finalidade de estimular o indivíduo a 

expressar-se livremente, dando forma ao que antes era inconsciente e manifestando os 

seus sentimentos, pensamentos, desejos, fantasias e emoções, descobrindo também 

aspetos novos da sua personalidade. 

Ao estabelecer canais de comunicação entre consciente e inconsciente a expressão e a 

criação artística transformam e permitem atribuir novos significados à vida 

 

ESCOLHA DOS RECURSOS ARTÍSTICOS PARA CRIAR  

 

Em Arte-Terapia os materiais que se podem utilizar e as possibilidades criativas são 

muitos e variados − desenho, colagem, pintura, modelagem, música, teatro, dança, 

escrita, entre outras, que se configuram em produções simbólicas de quem as produz, a 

partir de cores, formas, imagens, representações – privilegiando a possibilidade de 

expressão e de comunicação simbólicas e o resgate de processos relacionais que 

implicam ansiedade e sofrimento causados, frequentemente, por circunstâncias da vida. 

De acordo com a dificuldade que uma pessoa tenha no momento, ou a partir das suas 

características particulares, ela responderá melhor a um determinado material 

expressando o que sente, projetando os seus conflitos, emoções, sentimentos e desejos. 

Em situações de específicas, como é o caso do confinamento social, há que ter em conta 

que apenas será possível recorrer a materiais de que dispomos em casa.  

Eventualmente, algumas pessoas poderão até ter alguns materiais artísticos em casa 

para utilizar nas suas criações, mas para criar em Arte-Terapia não é obrigatório recorrer 
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apenas a esse tipo de materiais. Basta aproveitar e reciclar, utilizando muito do lixo que 

normalmente descartamos (embalagens de plástico, metal, vidro e cartão, sacos de 

plástico coloridos, tecidos e roupas velhas, garrafas de plástico, papéis e fitas de 

embrulho, caixa de ovos, CDs inutilizados, peças eletrónicas, revistas, e tantos outros…). 

Também podemos utilizar desperdícios alimentares (cascas, caroços/sementes, folhas 

de frutas, cascas de ovo, cascas de frutos secos, etc.) ampliando, assim, as 

potencialidades criativas.  

Outra possibilidade são objetos que já não têm qualquer tipo de interesse ou de 

utilidade, mas que conservamos porque tivemos dificuldade em nos desfazermos deles.  

Após a recolha, a próxima etapa será a de limpeza dos materiais − lavá-los com água e 

detergente será o suficiente para os limpar. 

Trabalhar com estes materiais estimula a imaginação e permite transformar o que é 

inútil/ antigo em algo novo. Em termos emocionais significa desfazer-se do velho, 

transformando-o em novas formas de ver o mundo e de o viver. 

Estarmos em contato com materiais desprezados, que iriam para o lixo, remete-nos aos 

nossos “lixos internos”, aos nossos aspetos negativos, desagradáveis, negados por nós 

mesmos e que, geralmente, não são aceites pelos outros. 

À reciclagem e reutilização de materiais podemos aliar outras técnicas como, por 

exemplo, a pintura e a colagem, que permitem desenvolver a coordenação motora, a 

atenção, o planeamento e a perceção da relação objeto/espaço. 

Assim, é importante ter ao seu dispor uma grande variedade de recursos técnicos para 

dar resposta às suas necessidades de criação. Qualquer material pode ser utilizado em 

contexto arte-terapêutico, basta usar a criatividade e deixar fluir, sem pensar muito no 

que está a sentir naquele momento. 

Pintura, desenho, colagem, modelagem, reciclagem, dramatização, música, dança e 

escrita, são alguns dos recursos que estimulam o indivíduo a expressar-se livremente, 

dando asas à sua imaginação e à sua criatividade. Essas atividades permitem manifestar 

os seus sentimentos, pensamentos, desejos, fantasias, emoções, descobrindo aspetos 

da sua personalidade, que antes eram desconhecidos, quando dá forma ao que antes 

estava inconsciente. 

No trabalho em Arte-Terapia também se recorre ao uso de técnicas de relaxamento, de 

visualização criativa e a técnicas de psicoterapia corporal, que têm como objetivo 

proporcionar ao indivíduo um estado de interiorização, concentração e rebaixamento 

da censura do ego. 

 

O FAZER ARTÍSTICO/TERAPÊUTICO 
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O ambiente para criar deve ser tranquilo e seguro, um momento para estar consigo 

próprio, que permita ao indivíduo, através do fazer artístico, configurar as suas imagens 

internas. Será, por isso, importante certificar-se de que não vão surgir interferências 

externas. 

Para facilitar o início do processo criativo podem fazer-se exercícios respiratórios e de 

relaxamento, que facilitam desbloqueios. Podem também proporcionar-se ambientes 

sonoros específicos, por exemplo com música escolhida pelo próprio.  

É importante que o indivíduo esteja tranquilo para que o processo criativo flua, 

esquecendo-se dos problemas, e deixando-se mergulhar de forma inteira na sua criação. 

Procurando pensar no mínimo possível, a pessoa deve deixar-se ser escolhida pelos 

materiais que tem à sua disposição, deve optar por aqueles que lhe dizem algo nesse 

preciso momento e permitir-se vivenciar o processo criativo sem o questionar. 

As atividades iniciais podem ser de experimentação prazerosa e lúdica, sem exigir 

desempenhos complexos. Uma boa possibilidade é a exploração de imagens impressas, 

que já trazem símbolos bem configurados. A expressão consiste na escolha e 

composição de agrupamentos de imagens o que, apesar de ser tarefa simples, fornece 

mapas, ou representações, de aspetos psicodinâmicos presentes, naquele momento, na 

vida da pessoa que as organiza.  

Estas primeiras experimentações e configurações simbólicas devem ser gradativamente 

amplificadas pela transposição de outras modalidades expressivas, permitindo que um 

símbolo possa ser explorado e elaborado com múltiplos materiais e possibilidades 

plásticas. 

Será um caminho expressivo diversificado, que pode passar da configuração dos traços 

através do desenho, para a liberação e fluidez na composição de cores da pintura, ou 

para a criação de volume e organização espacial na modelagem, e mesmo na conjugação 

das inúmeras formas de experimentação plástica. 

Após a conclusão da criação haverá um momento de reflexão sobre o que foi vivenciado 

durante o processo criativo e sobre o seu resultado final. Uma criação pode despertar 

efeitos muito diferentes em cada pessoa – agradável ou desagradável, feia ou bonita, 

harmoniosa ou não. O que importa, de facto, é que a sua forma atuando sobre o 

inconsciente nos revele mensagens, que mobilize emoções e que nos transmita sempre 

algo. 

A utilização da palavra pode ser produtiva e bem-vinda, desde que seja possível codificar 

experiências subjetivas que, por vezes, são muito profundas. Eventualmente, a palavra 

só conseguirá ser usada com adequação quando a energia psíquica tiver podido, pouco 

a pouco, percorrer o distanciamento que separa os processos psíquicos primários dos 

secundários. 
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De qualquer modo, porém, antes ou depois da palavra, com ou sem ela, já o indivíduo 

terá vivenciado dentro de si aquilo que a Arte-Terapia tem de mais benéfico e produtivo 

terapeuticamente: expressar, configurar, e materializar conflitos e afetos, realizando um 

conjunto de atos que podemos designar genericamente “o fazer terapêutico”. 

É importante que, de vez em quando, o individuo reveja as suas criações, pois elas 

funcionam como uma espécie de mapa, que regista e mostra o seu processo de 

individuação. Assim, é útil colocar a data e, caso não seja possível guardar uma criação, 

fazer o registo fotográfico da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Oleg Shuplyak,20

Não se trata de interpretar uma 

imagem ou admirar a sua 

configuração, mas reconstituir o 

caminho da pesquisa que 

permitiu ao autor o que tinha de 

dizer e a maneira de dizê-lo. 

Pain e Jareau 
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