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“O caminho não se compõe de pensamentos, conceitos, teorias, nem de emoções – 
embora resultado de tudo isso. Engloba, antes, uma série de experimentações e de 
vivências onde tudo se mistura e se integra e onde a cada decisão e cada passo, a 
cada configuração que se delineia na mente ou no fazer, o indivíduo, ao questionar-se, 
se afirma e recolhe novamente das profundezas de seu ser. O caminho é um caminho 
de crescimento”. 

Fayga Ostrower 

Esta é uma Edição Especial comemorativa dos 20 anos da Sociedade Portuguesa de 
Arte Terapia. São 20 anos de trabalho árduo para fazer valer a Arte Terapia em 
Portugal, através da formação de profissionais de Arte Terapia e Arte Psicoterapia, da 
intervenção em instituições, da prática em clínica, e da divulgação da Arte Terapia 
como um método psicoterapêutico de validade e reconhecimento internacional. 

A Revista Arte Viva surge no percurso destes 20 anos sendo uma fonte de registo do 
trabalho dos arte terapeutas/psicoterapeutas membros da SPAT, onde se pode 
verificar muito trabalho de planeamento e investigação, assim como um espaço de 
reflexão desses profissionais, que garantem uma intervenção de excelência com 
resultados de saúde e transformação pessoal. 

Nos sete números editados da Revista Arte Viva temos a presença de convidados 
especiais nacionais e estrangeiros que demonstraram a sua experiência e reflexões. 
Foi registo das nossas intervenções institucionais e clínicas e também promoveu a 
difusão da teoria e da técnica desenvolvidas em Arte Terapia e em Arte Psicoterapia. 

Ao completar 20 anos a SPAT mostra-se interessada em investigar os tópicos 
científicos que giram em torno da Arte Terapia, quer no campo da manifestação 
artística e criativa quer no âmbito do tratamento psíquico no contexto da psicoterapia. 
Comemore connosco, receba a partilha dos nossos arte terapeutas/psicoterapeutas e, 
também, dos seus inspiradores. 

EDITORIAL 
por Daniela Martins  
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essencialmente com grupos de pessoas com estes quadros. Tornou-se  Membro Efectivo do 
Institute of Group Analysis em 1987. De 1986 a 1995 fundou e dirigiu um serviço de 
Psicoterapia e Aconselhamento em Bromsgrove, Inglaterra. De 1995 a 2011, foi Psicoterapeuta, 
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consultoria em universidades e institutos de ensino de Arte Terapia, Psicoterapia e Grupanálise. 
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sendo membro honorário e membro do corpo docente da Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, 
estando envolvido desde a sua criação. Desenvolveu também prática privada. Embora agora 
aposentado, mantém a sua actividade de docência e envolvimento académico. Actualmente, 
encontra-se a escrever um novo livro chamado:”Therapeutic Love and Heartfullness-meanderings 
through art therapy, group analysis and individual psychotherapy” . Foi o criador da Group 
Analytic Art Therapy. Algumas das suas publicações mais relevantes são: “The Changing Shape 
of Art Therapy: New Developments in Theory and Practice”, “Group Analytic Art Groups” capítulo 
em: “Pictures at an Exhibition: Essays on Art and Art therapy” e “Group Analytic Art 
Therapy”. Publicou também em várias revistas internacionais de Arte Terapia, Grupanálise e 
Psicoterapia. 
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Médico e Arte Psicoterapeuta Didata. Fundador e Presidente da Sociedade Portuguesa de Arte 
Terapia, na qual também é formador. Vice Presidente da Sociedade Internacional de 
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concelho Científico da Federação Portuguesa de Psicoterapia (FEPPSI). Tem tido um papel 
determinante na fundação da SPAT e na evolução da perspetiva portuguesa do Modelo 
Polimórfico de Arte Terapia/Psicoterapia. É mentor e coordenador de grande parte dos manuais 
da formação. Tem escrito inúmeros documentos para artigos sobre a Arte Psicoterapia e 
participado em conferências sob a mesma temática. Editou alguns livros no campo da Arte 
Terapia/Psicoterapia como a “Arte de Sonhar Ser”, e no campo da poesia “Matizes da Vida”, 
“3Dimensões”, entre outros. 



 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 7 - 

 

 
 
 
 
 
ARTE, AMOR E VERDADE  
Na Arte Psicoterapia | Daniela Martins 2 
 

ESCUTAR HISTÓRIAS, CONHECER FAMÍLIAS  
Intervenções de Arte Terapia com Famílias e Casais | Catarina Capinha 2 
 

ESTAR, OUVIR E … BRINCAR  
Arte Psicoterapia com crianças | Francisca Pires 27 
 

A ESTEREOSCOPIA DA IMAGEM  
Em Arte Psicoterapia | M. Paula Guerrinha 31 
 

‘THE TOUGHTS I TREW AWAY OR THE PARADOX OF THE FART’  
Art-Psicoteraphy . English version | Gerry McNeilly 42 
 

ARTE TERAPIA/ PSICOTERAPIA POLIMORFICA  
A evolução conceptual | Ruy de Carvalho 47 
   

ÍNDICE 
Artigos  

file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520572
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520573
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520574
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520575
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520577
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520578
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520579
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520580
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520581
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520582
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520583
file:///C:/Users/Paula/Documents/pessoal/SPAT/Outros/Edicoes_Spat/Arte-viva/2017/Layouts/Arte_Viva_2017_2018_layout%20(2).doc%23_Toc495520584


 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 8 - 

 

 
 

 

Daniela Martins 

PABLO PICASSO 

A Arte é uma mentira que nos permite atingir a verdade  

Assim nos diz Picasso, que nunca tentou imitar a realidade de forma enganadora, mas 
usou toda a sua capacidade imaginativa de transformar o real para melhor representá-
la. Consequentemente deixou em suas obras as marcas de si mesmo, de uma 
imaginação caleidoscópica, com ávidos e imprevisíveis estilos. 

Daniel Boorstin (2002) refere que “as suas obras revelam um Eu volátil e inquieto em 
fantástica descontinuidade. O seu trabalho poderia ter mostrado mais coerência e 
clareza, se assim ele quisesse agradar a um patrono ou afirmar uma crença. Mas não 
foi este o seu caminho. Preferiu ser simplesmente Picasso. Só ele e o seu génio”. Les 
demoiselles d’Avignon levou o crítico de arte Apollinaire a definir dois tipos de artistas. 
Aqueles cujas obras são um “prolongamento da natureza” e aqueles como Picasso, que 
“têm de tirar tudo de dentro de si próprios e vivem na solidão”. A partir desta obra 
Picasso é apontado como um “pintor do eu”. 

Picasso libertou-se da necessidade de enganar, com ilusões de espaços 
tridimensionais. Revela a sua verdade ao rejeitar o uso da perspetiva tradicional de um 
único ponto de observação, tal como fez no cubismo. “O pintor voltou-se para dentro”, 
comenta Boorstin. Passou a representar a sua verdade. O seu ponto de vista, 
independente do que as formas e os planos lhe sugerissem.  

E porque a verdade nem sempre agrada a todos, a obra de Picasso despertava uma 
reação de choque no público. Era mais surpreendente do que agradável. Seus colegas 
pintores até achavam uma brincadeira de mau gosto. Numa citação de Picasso: “tenho 
horror às pessoas que falam do belo. O que é belo? Na pintura deve-se falar de 
questões. A pintura é só pesquisa e experimentação. Nunca pinto um quadro como 
uma obra de arte” (Walther, 2003). 

 

 

ARTE, AMOR E VERDADE 
Na Arte Psicoterapia  
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ARTHUR BISPO DO ROSÁRIO 

Minha missão é esta, representar a existência da terra. 

O primeiro artista referido dispensou apresentações. Sobre este relatamos um pouco da 
sua história. Arthur Bispo do Rosário esteve internado durante 50 anos, numa 
instituição psiquiátrica, a Colónia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, de 1939 a 1989, 
com o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Ganhou notoriedade no mundo das 
artes quando um crítico descobriu o seu universo de objetos criados (Hidalgo, 1996). 

Esses objetos representaram a sua visão particular do mundo. Nunca se reconheceu 
como um artista e negava que fazia arte, mas sim, era um enviado dos céus, com a 
missão de reconstruir o mundo. Segundo ele, a sua viagem de construções era 
inspirada pelos anjos e pela Virgem Maria e as suas obras seriam apresentadas ao 
Todo-Poderoso no dia do Juízo Final. 

O que é definido como delírio, Bispo traduzia como desígnios de fé. A sua devoção 
resultou em quase mil obras, que começaram a ser concebidas a partir da ordem que 
recebeu de uma voz divina que o mandou recolher-se e “reorganizar o mundo”. As 
obras de Bispo eram construídas com restos de coisas e lixo encontrado pela Colonia. 
Os extensos bordados em mantos, faixas, casacos, estandartes, os objetos revestidos, 
eram feitos com as linhas desfiadas dos uniformes utilizados na Colonia, que Bispo 
desfiava. 

Nas suas obras pode-se identificar as vivências da infância no interior, da vida de 
pugilista e de marinheiro, e da atualidade, onde se faz um enorme esforço para 
reorganizar uma realidade caótica, pouco definida, oriunda de um ponto de vista 
fragmentado pela doença mental. A “voz” mandou-o juntar os fragmentos do seu 
mundo destroçado e organizá-los de uma nova maneira. Bispo corrige as imperfeições 
do seu mundo interno. As suas criações eram a sua verdade, a sua forma de organizar 
o seu mundo interno. Eram o seu apoio e a sua estabilidade. 

Eu sou Deus, mas na minha ficha consta que sou esquizofrénico… 

A verdade de seu mundo é conservada, mantida intacta, literalmente fechada num 
pavilhão que Bispo recebe só para acumular o seu trabalho. Preservava a sua verdade, 
retirando as coisas de sua banalidade material e dando-lhes um novo significado. O 
crítico de arte Frederico Morais considera as criações de Bispo como um mundo 
paralelo ao real. Considerou as suas obras próximas dos artistas dadaístas, sendo 
impressionante a semelhança com obras de Duchamp por exemplo. Mesmo sem haver 
conhecimento do contato de Bispo com tais obras (Morais, 1989). 
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Alheio ao mundo das artes plásticas, Bispo ignorou as propostas de exposição que 
recebeu no início dos anos 80. Mantinha-se junto de sua obra temendo que seu 
templo caísse em desgraça, deturpada pelo “mundo lá de fora”. A obra era a sua vida. 
Um cotidiano de sacrifícios ditado pelos anjos. O seu rito sagrado. 

MENTIRAS E VERDADES NA ARTE PSICOTERAPIA 

Um artista génio, um organizador do mundo e um paciente em Arte Psicoterapia. Cada 
um é artista à sua maneira. Mário Pedrosa (1979), o crítico de arte, afirma que o 
artista esquizofrénico cria apesar da doença, e não graças a ela. Enquanto cria, ele é 
simplesmente um artista, e não um doente. Artista não no sentido social do termo, mas 
no sentido individual. 

O paciente apresenta uma perturbação da personalidade e traços de caráter que o 
impossibilitam de desenvolver a sua vida enquanto um adulto. Surgem também 
vincados traços narcísicos que o fazem fantasiar um mundo perfeito para se viver, onde 
não se erra, onde não se tem problemas ou necessidades.  

A minha vida é ótima. Eu estou aqui apenas para melhorá-la. 

Com perdão do trocadilho… Na verdade, este paciente mente. Cada sessão é quase 
como uma jornada de acontecimentos fantásticos narrados, livrando-se das suas 
irregularidades, da sua incoerência, dos seus medos, da sua imprudência e 
irresponsabilidade. 

O Amor é fundamental para que eu possa manter a relação psicoterapêutica, através 
de uma aceitação incondicional que possibilita que eu tente aceder aos núcleos 
saudáveis e facilite a expressão de conteúdos internos e externos, que sejam 
verdadeiros, ou que não sejam cmuflados com a necessidade de não demonstrar erros. 

John Shlien (1998), psicoterapeuta americano, diz que “a empatia é um possibilitador”. 
Isto é tal como a arte em psicoterapia, que é um mediador, um facilitador. E assim, 
uma outra possibilidade se proporciona: a arte pode ser um facilitador/possibilitador da 
empatia, através da imagem da relação triangular em arte psicoterapia, segundo Ruy 
de Carvalho (2016): Criador/paciente – Arte-Psicoterapeuta – Criação 
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Através da criação o paciente tem a possibilidade de configurar elementos do seu 
passado, do presente e até do que ele espera do seu futuro. É mais do que um 
espelho, porque contém tantas verdades que nem ele próprio ainda reconhece. O 
paciente mente, mas através da criação consegue ser verdadeiro. A criação em arte 
psicoterapia possibilita que eu aceda à “verdade da mentira” do paciente. Pedro 
Barbosa (1995) refere que a arte é a verdade enquanto meio de adequação ao real − 
tornando a vida mais inteligível e coerente, ou seja, mais suportável e organizável.  

Kohut na sua Psicologia do Self, sublinha a importância de se adquirir a capacidade de 
tornar empática a experiência interior do paciente, aceitando a realidade psíquica do 
paciente como válida. Não cabem confrontações ou chamadas à realidade nesta 
perspetiva. Confirma-se a perceção da realidade que é própria ao paciente (Bleichmar, 
p.350) 

Concluo com uma conceção do psicanalista Stefano Bolognini que diz que a empatia 
não vem apenas de uma atitude intuitiva, é estabelecida também através de uma 
reflexão contratransferencial dos sentimentos do psicoterapeuta.  

Fig.1 – Triângulo da relação terapêutica em Arte Psicoterapia Psicodiagenésica 
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Citado por Semer (2010), Bolognini refere que “a contratransferência reconhecida e 
elaborada constitui caminho indispensável para sintonizarmos com o mundo interno do 
paciente e partilhar a qualidade e a intensidade das suas relações com os objetos 
internos”. Empatia não é um ato espontâneo ou proposital. O autor refere que depende 
do próprio trabalho interno feito pelo psicoterapeuta, na sua psicoterapia pessoal, a fim 
de elaborar as defesas que o impedem de aceitar as partes mais difíceis do paciente e 
a sua relação com este, mantendo-se organizado e sem se ferir narcisicamente. 
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Catarina Nunes Capinha 

A família nuclear é um modelo construído na história da sociedade ocidental que 
começa a ser questionado nas décadas mais recentes tornando visíveis outros tipos de 
configurações familiares. Na história da intervenção terapêutica com famílias é possível 
observar a relação existente entre o modelo de família nuclear e a intervenção do 
especialista, marcada por diferentes práticas terapêuticas adequadas à diversidade de 
famílias (Ponciano e Féres-Carneiro, 2003).  

Na antiga mentalidade, o pai tinha poder absoluto sobre os filhos, numa visão muito 
ligada à religião e à moral Católica e Cristã. Atualmente na mentalidade 
contemporânea, pelo contrário, a existência de filhos obriga a um dever para com eles, 
de os cuidar e assegurar o seu desenvolvimento (pais passam a ter mais deveres do 
que direitos sobre os filhos). Esta é uma viragem fundamental nos princípios da moral 
familiar (Flandrin, 1995). Na Europa, no início do XVIII, ocorreu uma mudança 
marcante no lugar da criança e da família: amor e afeto tornaram-se necessários entre 
os cônjuges, e entre os pais e filhos (Ponciano e Féres-Carneiro, 2003). O 
“sentimento de família” nasceu simultaneamente com o “sentimento de infância”: com o 
objetivo de melhor cuidar de suas crianças, a família recolheu-se da rua, da praça, da 
vida coletiva, em que antes se encontrava, para a intimidade, fazendo rarear a antiga 
sociabilidade. A família firmou-se num modelo nuclear prevalecendo a “reunião 
incomparável de pais e filhos”. Passou-se a privilegiar e marcar as semelhanças físicas 
entre pais e filhos tornando-se a criança como que “uma imagem viva dos pais”. A 
família assumiu uma função moral e espiritual. Os pais tornaram-se responsáveis pela 
criação de seus filhos, mudando a conceção de educação (Ariès, 1986). 

Quanto à relação conjugal, o casal moderno pauta-se pelo comportamento expressivo, 
enquanto o casal tradicional se encontrava limitado aos seus papéis, sem qualquer 
questionar sobre “se eram felizes”. A partir do século XVIII, porém, os jovens 
começaram a considerar os sentimentos para a escolha do parceiro, desvalorizando 
aspetos exteriores relacionados com fatores económicos (heranças ou propriedade) e 
desejo dos pais. O casamento por amor é defendido abertamente no século XIX. 
Shorter (1995) refere-se a esta alteração como o “surto de sentimento”, que ocorre 
desde o século XVIII, fazendo desaparecer a família tradicional. O autor refere três 
áreas de mudança: o namoro (marcado pela busca de felicidade e desenvolvimento 
individual); a relação mãe-bebé (caracterizada pelo bem-estar do bebé acima de 

ESCUTAR HISTÓRIAS, CONHECER FAMÍLIAS  

Intervenções de ArteTerapia com Famílias e Casais  
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tudo); e por último a relação entre a família e a comunidade circundante (os laços 
entre os membros da família reforçaram-se focando a família na vida mais doméstica 
do lar). 

Todos estes aspetos vieram marcar as dinâmicas dos sistemas familiares. A alteração 
das relações de poder entre marido e mulher, a noção de busca de felicidade individual 
e a possibilidade de autonomia financeira das mulheres faz surgir nas famílias 
características de volatilidade e mudança rápida fazendo aumentar a procura de terapia 
nos momentos de crise familiar. Também os crescentes direitos das crianças 
(introdução de leis de proteção à crianças no seio do núcleo familiar) e diminuição da 
natalidade (menos filhos, logo um investimento de cuidado com estes) também torna o 
recurso a terapia um recurso importante e mais comum.  

É neste contexto que surge o desenvolvimento de Arte Terapia com Famílias e Casais, 
principalmente quando outras formas mais clássicas e inflexíveis de terapia se mostram 
pouco eficazes ou ineficientes.  

A Arte-Terapia distingue-se como método de tratamento para o desenvolvimento 
pessoal, integrando no contexto psicoterapêutico mediadores artísticos. Tal origina uma 
relação terapêutica particular, assente na interação entre o sujeito (criador), o objeto 
de arte (criação) e o terapeuta (recetor). 

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 objetos internos, a expressão emocional significativa, o aprofundar 
do conhecimento interno, libertando a capacidade de pensar e a criatividade (Ruy de 
Carvalho, 2001). 

Em Arte-Terapia/Psicoterapia com famílias e casais, considera-se a família ou o casal 
como uma unidade com potencial criativo, em que os diferentes componentes têm 
referenciais simbólicos relacionais compartilhados. A criação artística partilhada propicia 
um canal para a comunicação e interação, no qual a criação e expressão artística 
facilitam o aflorar da linguagem não-verbal, de questões, motivações e necessidades 
profundas, propiciando a compreensão das dinâmicas e significações pessoais 
implícitas e da unidade do grupo familiar ou de casal. Quando o grupo familiar inclui 
crianças e adolescentes, a expressão artística é especialmente adequada pois tornará 
mais acessível aos membros adultos a hipótese de se adequarem à comunicação da 
criança ou jovem, tornando também mais fácil a esta ou este comunicar. A criação 
artística, em contexto terapêutico, contendo em si potencialidades de comunicação e 
informação, incentiva o imediatismo do que é expresso, a genuinidade do comunicado, 
a espontaneidade da relação e a partilha. A criação artística partilhada por uma família 
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ou casal propicia ainda a aprendizagem vivencial de modos mais assertivos de 
relacionamento intra-familiar. 

Ainda em relação ao potencial da criação artística partilhada como canal para a 
comunicação e interação, Malchiodi e Siley (1994) referem no seu trabalho de Arte-
Terapia com Famílias que esta permite: “uma compreensão mais clara da dinâmica 
familiar, dos papéis, das regras, dos modos de reinventar a comunicação, dos padrões 
de comportamento e da expressão de metáforas individuais e familiares de forma mais 
completa do que apenas por meio de palavras…”. 

Acrescentam também que “A expressão pela arte é, obviamente, um modo viável para 
ajudar as famílias a comunicar a unicidade de suas histórias, tanto como indivíduos 
dentro de um sistema, quanto como membros de um grupo…” e permite 
“…compreender o significado pessoal e cultural, assim como em reestruturar e 
esclarecer os papéis e padrões de comunicação de cada membro da família…”. 

Assim o Arte Terapeuta visa procurar modos de honrar os pontos de vista específicos 
das famílias, enquanto também lhes possibilita ensaiarem uma forma adequada de 
comunicar os seus problemas, crises e outros assuntos significativos. As atividades 
artísticas “devem ser capazes de ajudar as famílias a brincar: trazer maior intimidade 
para a família não apartada, maior liberdade e espontaneidade para a família rígida e 
enredada” (Malchiodi, 1994). 

Guttmann (2011) refere as potencialidades da família desenhar em conjunto e a 
importância de possibilitar uma maior participação da criança no processo terapêutico 
familiar. A participação desta é mais facilmente conseguida a um nível não-verbal, já 
que dificilmente responde a questões verbais relativamente à problemática da família. 
Desenhar ou pintar permite à criança que os seus “sentimentos e vivências sejam 
partilhados e reconhecidos pelo resto da família”. 

Assim, em suma, concluo que as principais vantagens (além das acima referidas) da 
utilização de Arte Terapia com famílias (observadas na minha prática clínica) são: 1) 
possibilidade de momento criativo entre pais e filhos coloca adultos e crianças no 
mesmo plano (inversão do jogo de poder); 2) possibilidade de observação da reação 
dos adultos à alteração do jogo de poder (criança a ensinar o adulto); 3) possibilidade 
de momento lúdico/criativo (colocar o adulto por momentos no mundo da criança); e 
4) possibilidade de observação da reação dos adultos e crianças perante situações 
desconhecidas/ desafios (competências de adaptabilidade e maleabilidade).  

Na intervenção clínica com casais as vantagens da Arte Terapia que assinalo são: 
1)dinamização de um momento lúdico/criativo que permite trabalhar as questões do 
não verbal (potenciando o não consciente); 2) uso da criação artística como um motor 
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potenciador de genuinidade da comunicação e espontaneidade entre o casal; 3) uso da 
criação artística como modo viável de abordagem das necessidades de ambos os 
membros do casal; e 4) uso da criação artística como potenciador de intimidade, de 
liberdade e espontaneidade, em situações de afastamento no casal. 

Neste momento do artigo fica pertinente reflectir a partir da prática clínica de uma 
Psicóloga, Arte Terapeuta e Psicoterapeuta a trabalhar com famílias e casais... Como 
não poderia deixar de ser, a inspiração para esta reflexão surge na história de um 
casal, de uma família “nova”. Como nos estamos agora a habituar a ouvir diz: “nova 
forma de família”. De um casal (ambos divorciados de um primeiro casamento) e agora 
juntos num novo casamento, numa nova aventura com “o meu filho”, a “tua filha” e a 
“nossa filha”. Era muito frequente neste núcleo familiar surgirem conflitos, conflitos 
moderados, zangas entre marido e mulher, nos quais ambos ficavam “presos” a 
“ruminar” sobre questões de diferente tratamento do filho só de um em comparação 
com o dos dois, ou de discórdia silenciosa sobre a educação do filho do outro. Esta 
família estruturada e adaptada era bastante funcional no dia-a-dia, mas a zanga e fúria 
silenciadas a volta destes pequenos conflitos e discórdias nunca era abordada, muito 
menos resolvida. Ganhava um palco e uma dimensão incapacitante para toda a família. 
Foi portanto tema e foco das sessões ao longo de cinco anos de acompanhamento…  

Numa dessas sessões, e num momento muito espontâneo, acabo por dizer que uma 
frase: “Parece que os adultos desta família gostam mais de cadernetas de cromos do 
que as crianças… Passam a vida a colecionar zangas e discórdias”.  

Esta frase tornou-se numa ideia fundamental, uma parangona (definição do dicionário 
da língua portuguesa como “Tipo de impressão, de corpo grande, muito utilizada em 
anúncios e cartazes, Noticia publicada nos jornais em lugar de relevo e em caracteres 
grandes.”  e marcou todo o processo de modelação terapêutica e de transformação 
psicodiagenésico intrafamiliar. O uso destas frases marcantes parece modelar o 
processo de transformação terapêutica e o seu uso intrigou-me.  

Ruy de Carvalho no seu artigo “Crescer com Arte” faz introduz o termo inovador de 
“Diagénesis Psíquica”. Este representa um modelo explicativo e diferencial que mapeia 
o sistema específico que é configurado no contexto das sessões de Arte-Psicoterapia, 
inclusivamente as caraterísticas peculiares que orientam o arte-psicoterapeuta e o 
papel específico, notável e distintivo enquanto interveniente no processo. 

O termo diagénese foi inspirado na geologia. Nesta ciência, representa o 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. Esta é uma 
metáfora interessante e poderosa, adequável ao contingente operacional das sessões 
de Arte-Psicoterapia, ajudando a enquadrar o encadeamento dos fenómenos que 
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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 (Carvalho, 2014). 

Num paralelo ao que foi possível fazer com esta família proponho, com este artigo, 
lançar, difundir e sedimentar, sob a forma de paragonas, entre os Arte Terapeuta e 
Psicoterapeutas, a psicodiagénese. É muito significativo associar, pensar e maturar, 
ainda a partir da Geologia, a diagénese em paralelo à psicodiagénese. 

Wilson e Pollard, (2002) descrevem diagénese como “mudança e alteração do 
sedimento após sua deposição inicial, durante e após a sua litificação, excluindo 
alteração superficial (desgaste) e metamorfismo” . Logo aqui estamos perante a 
primeira parangona: mais do que o olho vê. Na diagénese, tal como na 
psicodiagénese, o que ocorre quer em termos de mudança, quer em termos do 
processo, excluiu a alteração superficial. Assim em Arte-Terapia e Psicoterapia é 
essencial pensar que o que se pretende promover é mudança de fundo, transformação 
real profunda. Também o próprio processo deve ser pensado e sentido de forma 
profunda, sempre tendo em conta o imaginário e o gradiente de criação envolvendo os 
vários membros da família, numa ambiência criativa com as figuras de referência 
segura, como propiciador da estratificação da estrutura da mente de cada um na 
segurança do grupo familiar. Carvalho (2014) refere que ocorre em Arte-Psicoterapia 
um crescer com arte. Este crescer favorece uma referência regressiva repetindo 
simbolicamente as caraterísticas específicas e únicas do desenvolvimento do indivíduo, 
mas agora num contexto favorecedor da reparação. 

Este contexto favorecedor de reparação, referido por Carvalho (2014), vai transportar-
nos de novo à reflexão geológica. Wilson e Pollard, (2002) referem que mudanças na 
diagénese “acontecem em temperatura e pressão relativamente baixas e resultam em 
alterações mineralógicas que originam rochas”. Neste ponto proponho uma segunda 
paragona: Só a pressão certa e o tempo criam diamantes. Se por um lado sabemos 
que as constelações psíquicas, vigentes em complexos psíquicos, originadas por 
traumas, défices e necessidades por realizar no enquadramento relacional objetal 
original (Carvalho, 2014), precisam de ser configuradas na vivência futura, sob a 
forma de compulsão de repetição, para que possam ser realizadas em pensamento, 
ganhando significação e a partir daí tornarem-se plausíveis de poderem ser reparadas, 
recriadas e transformadas. Por outro lado, sabemos que tal só acontece em condições 
muito específicas e especiais (setting Arte Psicoterapêutico) e também sabemos que 
leva tempo, num longo repetir, até extinguir dos mitos configurados internamente. Só a 
pressão terapêutica certa e o tempo o permitem. 
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Retornando à geologia e ao conceito da diagénese é ainda referido que 
“os sedimentos são compactados e são enterrados sob camadas sucessivas 
de sedimentos e cimentados por minerais que se precipitam da solução. Grãos de 
sedimentos, rochas e fósseis podem ser substituídos por outros minerais durante 
a diagénese. A Porosidade geralmente diminui durante a diagénese”. E neste momento 
recorro a nova paragona: vazio ou espaço livre? 

A rocha em processo de diagénese só muda por ter espaço para novos minerais 
surgirem. Também é essa mudança que promove a alteração da porosidade e 
consequente aumento da densidade da rocha. Também o processo psicodiagnésico de 
Arte Terapia é afim destas ideias. Carvalho refere que só um ambiente relacional-
objetal original idílico permite a psicodiagénese. A mãe, o pai e restantes figuras 
cuidadoras, oferecem-se como fomentadores de experiências criativas (além de 
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, capaz e com amor-próprio assente na relação com o outro 
significativo. Neste gradiente psicodiagenésico original constrói-se progressivamente a 
mente. Numa dança relacional com a mãe ou criadora constrói referenciais para as 
vivências de satisfação e envolvimento criativo e configura e suprime as experiências 
confusas e insatisfações. A dois o mundo vai sendo apontado e nomeado, num 
movimento criativo de duogénese psíquica, ou seja cria-se a mente a dois, na medida 
em que o bebé estrutura progressivamente a sua mente. Para tal contribui a 
estratificação de significados e sentidos conceptuais que a internalização e psicogénese 
de símbolos favorece na matriz da mente a caminho da individuação e autonomia. O 
espaço interno de criação continuará sempre a reproduzir as caraterísticas referenciais 
da diagénesis original com a figura cuidadora inicial, em geral a mãe. Criar é sempre 
um processo que se suporta no imaginário objetal-relacional. Os défices ou falhas 
ocorridas na esfera da psicodiagénesis original tenderão a persistir, caso não ocorram 
condições propícias à reparação criativa das mesmas, uma vez que o aparelho criativo 
intrínseco à mente tem uma caraterística particular de auto-regeneração psíquica 
(Carvalho, 2014). 

Voltando a história da família zangada, foi para minha surpresa que comecei a observar 
este casal a adaptar esta parangona como sua e começar a partir desse momento a 
repetir, a cada momento de discórdia que traziam para a sessão “não vou fazer 
coleção de cromos”, “não vamos fazer coleção de cromos”. Esta história ficou na 
memória e passados anos ao ler sobre treino mental, percebi como pode ser 
determinante usar palavras-chave e metáforas para consolidar a mudança e evolução 
terapêutica nas famílias.  

Nesta continuidade explorei a Programação neurolinguística, Esta é uma abordagem de 
comunicação e desenvolvimento pessoal criada por  Bandler e Grinder na Califórnia, 
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Estados Unidos na década de 1970. Os criadores da PNL afirmam que existe uma 
conexão entre os processos neurológicos (neuro), a linguagem (linguística ) e os 
padrões comportamentais aprendidos através da experiência (programação) e que 
estes podem ser alterados para alcançar informações específicas e metas na vida. 

Assim, estes autores  (no livro Using your brain) referem o termo de PNL como: 
Programação - forma como registamos e trabalhamos as nossas experiências. 
Pressupõe-se a existência de uma estrutura própria no nosso pensamento e 
comportamento, estrutura essa que pode ser aprendida, transformada e ensinada; 
Neuro - tem a ver com o sistema nervoso. Ponto de partida é a perceção do mundo 
através dos sentidos (VACOG: visual, auditivo, cinestésico, olfativo e gustativo) que 
cada um faz à sua própria maneira e com as suas próprias preferências; e Linguística - 
refere-se ao emprego da linguagem verbal e não-verbal para registo e transmissão de 
experiências, pensamentos e emoções. A forma como a informação é codificada vai 
influenciar a maneira de sentir, pensar e agir (Vallés, 1997). 

Mais recentemente outros autores (Santos, 2015), ao explorar o uso de treino mental 
referem também o uso de metáfora e histórias, como muito importante: “Sempre que 
ouvimos uma história, ou a lemos de forma empenhada, entramos num estado alterado 
de consciência, mais relaxado mas mais concentrado, e onde as mudanças podem 
ocorrer… estas em que se pretende que se abram novos caminhos para avançar na 
vida.”. 

No entanto e ainda a refletir sobre a primeira parangona (mais do que o olho vê) foi 
possível perceber que a intervenção em Arte Terapia e Arte Psicoterapia é muito mais 
profunda e completa, devido a toda a dimensão criativa e imaginativa que abarca na 
plenitude psicodiagénica. Assim a mudança ultrapassa, de longe, o comportamento. 
Especificamente com o uso de histórias, metáforas e palavras-chave o potencial 
estruturante diagenésico é espantoso. Através da internalização da representação 
psicodiagenésica (Carvalho, 2014), 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 tem efeito interno no 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. Por conseguinte, 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. 

Especificamente na intervenção com famílias, e extrapolando das observações da 
prática clinica, é importante ter em consideração dois aspetos que abaixo exploro:  



 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 20 - 

 

O  processo criativo partilhado permite observar a forma como cada um regista e 
trabalha a sua experiência no grupo familiar, através da perceção e dos sentidos 
(visual, auditivo, cinestésico, olfativo e gustativo), e, com base no prossuposto da 
existência de uma estrutura própria no pensamento e comportamento, existe sempre a 
possibilidade de que essa seja aprendida, transformada e ensinada. 

A componente criativa ativa simultânea nas intervenções com famílias é pautada e 
complementada por uma comunicação contínua entre os vários membros. Tal obriga a 
uma postura ativa do Arte Terapeuta a um nível comunicacional (emprego da 
linguagem verbal e não-verbal para registo e transmissão de experiências, 
pensamentos e emoções). A forma como a informação é transmitida vai influenciar a 
maneira de sentir, pensar e agir de todos os membros da família. 

Tendo em conta estes dois aspetos acima referidos e as dificuldades que o Arte 
Terapeuta pode sentir na investigação da história da família, apresento o esquema 
abaixo, onde se encontram resumidos os tópicos que podem surgir na intervenção 
terapêutica (dificuldades aliadas a competências da unidade familiar ou de casal) que 
são a base organizativa do desenho da intervenção (ferramenta de apoio na definição 
do plano terapêutico para o sistema familiar).  

 

Esquema 1 - Esquema de exploração da comunicação em Arte Terapia com Famílias e 
Casais 
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As ferramentas (e Ideias Chave) utilizadas (foram adaptadas das referências de 
intervenção de Margarida Santos descritas no Livro de Treino Mental Altamente) para o 
desenrolar da intervenção (e sempre com espaço criativo de execução artística com 
vários mediadores, descrito no Modelo de Arte Terapia de Ruy de Carvalho) são 
abaixo sintetizadas numa mnemónica mnésica de vogais (AEIOU) e com associação 
de paragonas:  

A) Lema da Família: Por choque, repetição de frases ou ideias ou visualização do 
desejo;  

E) Sonho da Família: 1: cenário ideal; 2: Conversa interior; 3: Treino mental da tarefa.  

I) Modelo de Família: Palavras e emoção/Atitude e motivação: Frases definitivas (não, 
nunca, sempre – frases que transmitidas como leis não promovem a mudança) em 
contraponto com o uso de frases temporárias ou provisórias (espaço de mudança 
optativa, de esperança); Motivação intrínseca e compensação por esforço e não por 
resultado. 

O) Foto da Família: Visualização e sugestão consistem na repetição de imagens 
mentais (visuais, sensações, palavras ou emoções) como oportunidade (mente não 
distingue realidade de imaginação a um nível neuronal).   

U) Conhecer a Família: Fisiologia e estado ajudam a conhecer em pleno e perceber 
que para sair de um estado pode usar-se mente ou corpo. 

Continuando na viagem metafórica na ciência geológica torna-se importante refletir que 
o estudo da diagénese em rochas é usado para entender a história tectónica a que 
foram submetidos e os tipos de fluidos que circularam através das rochas. Esta técnica 
permite conhecer melhor as rochas e saber onde encontrar cada mineral. Aqui surge 
mais uma parangona: tanto o percurso como a estadia definem uma viagem.  

Esta quarta parangona remete para a noção de que a própria forma como o individuo 
ou família reagem e fluem pelo processo de Psicodiagénese é uma pista preciosa para 
as suas características, para as suas dificuldades, para a sua maleabilidade, 
resistência… Enfim é um espreitar para o fundo do sistema familiar… Arrisco pensar 
que o próprio processo de psicodiagénese é um gradiente de criação que permite 
envolver crianças e figuras parentais de referência numa ambiência criativa, que se 
 revela como propiciador da estratificação da estrutura da mente de todos os 
participantes. O esquema acima representa os moldes de exploração com famílias. 
Estes não são perguntas ou questões a colocar. São sim focos e ideias que o Arte 
Terapeuta deve construir na sua mente como a imagem do retrato da família, porque a 
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família em psicodiagénese deve ser entendida como uma unidade criativa especifica, 
muito mais do que a soma dos indivíduos que a compõem.  

Voltando à geologia termino com a noção de que o processo de diagénese também é 
importante na determinação da decomposição de tecido ósseo (e usado em 
investigação para isso).  

Uma nova parangona se destaca: destruir para construir. A família que aprendeu a 
não fazer coleção de cromos teve que se desfazer de zanga, abandonar formas de se 
relacionar disfuncionais e dolorosas (mas muito fixas e cristalizadas no sistema 
familiar). E embora tenha destruído, só depois de construir uma nova perspetiva 
consegue equilíbrio: equilíbrio criativo para suportar todos os elementos do sistema.  

No trabalho com famílias a intervenção de Arte Terapia temática (abordagem é de cariz 
diretivo ou semidirecto) é especialmente rica pois permite usar a expressão artística 
como ensaio da vivência real, privilegiando dois tipos de funções terapêuticas da arte: 
a expressão e a gnose. Com a utilização de medidores, recursos técnicos e materiais 
artísticos, possibilita às famílias uma experiência corretiva, treino de aptidões sociais, 
treino de competências específicas (como as criativas) ou desenvolvimento integral 
criativo. Assim, esta intervenção é mais vocacionada para o desenvolvimento de 
competências criativas e artísticas, treino de aptidões sociais e/ou comunicacionais, 
treino de aptidões relacionais, modulação de crenças irracionais ou comportamentos 
mal adaptativos, gestão de conflitos, aprendizagem mediada e pedagogia criativa, jogos 
de interação, abordagens interpessoais, aquisição de competências afetivas e 
assertividade, gestão de eventos traumáticos e planeamento de vida, desenvolvimento 
de áreas específicas do auto-conhecimento e desenvolvimento integral criativo. 

Foi no desenrolar deste tipo de intervenção que fui também compilando um conjunto de 
atividades e propostas criativas tematizadas, realizadas em acompanhamentos 
terapêuticos com famílias e casais, que abaixo apresento, visto serem as mais 
pertinentes e adequadas ao uso com esta população. 

Atividades Descrição Potencialidades 

Pintura livre da 
família/casal 

Criação livre em tinta 
têmpera (mediador cujas 
características potenciam 
necessidade de ligar 
com o inesperado) onde 
se representa a família 

Permite obter pistas relativamente à 
organização do sistema e aos papéis e 
expectativas de cada membro. 

Realizada em conjunto é ainda mais 
rica nas pistas pela observação direta 
da organização da família/casal 
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ou casal. perante a tarefa (linguagem verbal e 
não verbal). 

Criação temática 
“passado” 
“futuro” 

Criações em pastel (com 
uso de colagem se 
necessário) onde os 
elementos da família ou 
casal representam 
individualmente um 
momento à sua escolha 
do passado e um 
momento no futuro. 

Permite conhecer vivências marcantes 
do passado de cada membro. 

Permite estabelecer um paralelo entre 
expectativas de futuro de cada membro 
e como o próprio percurso em terapia 
pode ajudar nesta evolução. 

Criações 
temática 

“qualidades” 
“defeitos” 

Criações em pastel (com 
possibilidade de uso de 
colagem para 
desbloqueio) onde os 
elementos da família ou 
casal representam 
individualmente o que 
entendem ser as suas 
qualidades e defeitos. 

Permite aos membros da família/casal 
e ao Arte-Terapeuta conhecer  as 
diversas visões (uns dos outros). 

É uma ferramenta também na avaliação 
do auto-conhecimento inter e intra 
membros da família/casal. 

Criação em rolo 

Criação “seriada” em 
sequência de sessões 
(com recurso a diversos 
mediadores artísticos e 
com tema definido pela 
família). 

 

Especialmente indicado para situações 
de conflitos prolongados  ou crises de 
fundo na estrutura familiar. 

Inspirada no Trabalho de História de 
Vida (utilizado com crianças e jovens 
adotadas ou no sistema de proteção) e 
tem por objetivo criar uma coerência e 
noção de sequência interna de eventos 
de vida e emoções associadas. 

Árvore 
genealógica ou 
árvore de família 

Criação de árvore da 
família (com colocação 
de fotografias ou 
desenhos dos membros 
da família). 

Especialmente indicado para recolha da 
história da família, particularmente 
quando a família tem filhos pequenos 
pois permite que todos participem 
(observação da interajuda entre 
membros da família na criação). 
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Teia gráfica das 
relações 

Baseada no mapa da 
rede de Shuzki (1997) 
é uma representação 
visual das relações de 
um indivíduo ou 
família/casal. 

Pode ser dinamizada com 
representação escrita, com 
correspondência de cor ou mesmo com 
desenho (representação em desenho). 

Filme da Vida 

Criação conjunta de 
filme com os momentos 
mais significativos da 
história da família ou do 
casal (revela a cultura 
das relações). 

Especialmente indicado para recolha da 
história da família, particularmente 
quando a família tem filhos pequenos 
pois permite que todos participem 
(observação da interajuda entre 
membros da família na criação). 

Banda 
desenhada 

Criação individual com 
culminar grupal. 

Proposta de criar 
representação de si 
mesmo onde depois se 
colocam balões de 
pensamento e de fala. 

Terapeuta dinamiza e vai 
perguntando: o que diz, 
o que lhe respondem, o 
que pensa, o que 
pensam dele… 

Potencia o conhecimento de si mesmo, 
do seu papel no sistema familiar e do 
impacto deste nos outros membros. 

Pelo carácter lúdico coloca adultos e 
crianças num mesmo plano. 

Teatro de 
fantoches 

Criação livre com 
fantoches (com a 
possibilidade de realizar 
cenário ) onde os 
elementos da família 
representam outro, de 
forma a permitir a troca 
de papel (entre 
membros). 

Recurso muito rico pela vertente lúdica 
que tem junto de adultos e crianças. 

Pelo carácter lúdico coloca adultos e 
crianças num mesmo plano e apela a 
espontaneidade e genuinidade na 
relação dentro do sistema familiar. 

Pizza Criação conjunta de uma 
pizza em papel vermelho Recurso muito rico pela vertente lúdica 
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(base criada pelos 
adultos) e pequenos 
papéis coloridos 
(ingredientes criados 
pelas crianças). A pizza 
é criada por todos 
associando palavras com 
o mote de: “o que trago 
a esta família?”. 

que tem junto de adultos e crianças. 

Simbolismo metafórico muito forte da 
sustentação dos adultos cuidadores das 
crianças e da necessidade de união 
para sucesso da família. 

Esquema 2 - Atividades e propostas criativas 

A titulo de finalização deste artigo, cujo principal objetivo era somente a partilha de 
práticas clínicas remeto-me de novo à reflexão a partir da história da família que 
gostava de cromos. Depois de terminado o acompanhamento, e já passados 4 anos, a 
mãe desta família voltou a procurar-me, desta feita com o objetivo de obter ajuda para 
uma conhecida em dificuldade. Quando a questionei sobre como estava a família, os 
filhos, o marido, respondeu-me a sorrir que ainda hoje diz para si mesma “não faças 
coleção de cromos”. A sua serenidade fez-me refletir sobre como passar estas 
pequenas metáforas, parangonas e histórias pode ser tão poderoso para as pessoas, 
que ficam elas como os seus próprios terapeutas. Capazes de se rir, de se suster nas 
dificuldades do dia-a-dia, mais felizes, mais serenas. 

É também esta serenidade que desejo vincular a todos os Arte Terapeutas e 
Psicoterapeutas que, no seu esfoço e cuidar empático sofrem as dores de crescimento 
das famílias, que as sentem como suas e por vezes desesperam (tal como eu) ao 
longo do caminho psicodiagenésico com o receio que o trilho e as bolhas nos pés 
sejam mais fortes que a motivação, a força e a vigor de vida. É para vocês e para mim 
que as registo aqui enquanto me recordo de, em criança, olhar a minha coleção de 
pedras e minerais maravilhada com a sua beleza, as suas cores, os seus ângulos, os 
seus brilhos e pormenores e pensar como se teriam originado. Talvez seja essa 
mesma a magia que vemos no processo psicodiagenésico e nos caminhos que vemos 
as famílias percorrerem ao escreverem connosco passo a passo a sua história.   
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Francisca Vaz Pires 

No início, mãe e bebé são um, o bebé conhece as coisas, tais elas são para si, 
apenas reconhece as suas próprias representações, a mãe brinca, aconchega e 
alimenta-o no sentido de tornar concreto aquilo que o bebé está pronto a encontrar. 
Assim a criança confia, pode distanciar-se e regressar em segurança, não perde o 
contacto com o objeto material. 

Ao longo das gerações as crianças brincaram e brincam os mesmos jogos, jogos 
securizantes, que não necessitam de ser inventados apesar de toda a evolução 
cultural, científica e tecnológica, todos os dias eles são reinventados por quem os 
brinca no prazer de estar com o outro, são exemplo: 

“Onde põe o pipi o ovo?”  

Ao apontar a mão, a criança materializa a primeira representação de situação.  

Ou brincar “cucu, tátá”, tapar e destapar a cara, num jogo de aparece/desaparece, 
imitado pela criança no prazer de brincar, suportado na confiança básica de que  quem 
estava, continua a estar. 

Brincar, com os brinquedos que permitem o experienciar de ”encher/vazar” e 
“dentro/fora”, são exemplos de brincadeiras de avós e netos, que funcionam como 
equivalentes pré-simbólicos da organização mental e da diferenciação EU-OUTRO. A 
brincar comunicamos num diálogo experimental com o meio, o que permite troca de 
sentimentos, emoções e conhecimento, através de várias formas de linguagem.  

Linguagem não é só o que se diz, mas também o que se comunica imperceptivelmente. 

A brincar a criança potencia o imaginário, através dos materiais de expressão plástica 
como (tintas, lápis de cor, canetas, barro, plasticina, etc.), com os brinquedos, pedras, 
folhas, paus, etc. joga o jogo de faz de conta, representativo na realidade interna e 
externa da criança, fazer de conta é experienciar papéis e planos. A predisposição para 
a fantasia está intimamente ligada com a criatividade, reflexos do desenvolvimento e 
experiência social. 

ESTAR, OUVIR E … BRINCAR 
Arte Psicoterapia com crianças  
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O brincar, tal como a arte, oferece à criança uma linguagem simbólica e não verbal, 
através da qual experiencia e vive a sua história dando sentido ao seu sentir, para 
perceber e transformar. 

Brincar com o outro, Brincar lúdico/Brincar de faz de conta e Brincar criativo e 
imaginativo o encanto da descoberta.  

Brincar lúdico, brincar aparentemente aleatório sem proveito ou propósito prático, 
permite à criança cada vez mais reconhecer-se e reconhecer as coisas da realidade 
distintas dela própria e descobrir significados. A criança encena as suas próprias 
sequências de ações, aprendizagens e de recordações em interação com os pares, a 
quem atribui ou de quem receba papéis a executar, o verdadeiro brincar ocorre quando 
a criança, interagindo com outras, tem condições de escolher o que vai ou não vai 
fazer, no seguimento da sua própria fantasia. 

Brincar criativo e imaginativo, resulta da soma das partes do brincar emocional e do 
brincar lúdico, sem emoção e prazer não existe imaginação e criatividade. 

Nas sessões de Arte Psicoterapia alicerçadas na relação reparadora Arte 
Psicoterapeuta/Criança, pretende-se a ajudar a criança a pensar os pensamentos, 
Bion considera que os pensamentos são anteriores à capacidade de pensar, ou seja 
que um bebé tem disponíveis todas as competências do pensamento, mas requer um 
aparelho mental complementar que transforme emoções e afetos em melhor pensamento. 

Na relação terapêutica, pretende-se que a criança pense os seus pensamentos, e sinta 
os seus sentimentos, mesmo os que a façam sofrer, para se ouvir e sentir e não se 
sentir só. As crianças vivem uma parte da sua vida em função dos seus fantasmas. 
Fantasmas criados pela criança no decurso da sua evolução, por motivo do 
antagonismo existente entre os impulsos e a obediência à lei social, entre o ID e o EU. 

Já aqui referi o papel  das brincadeiras transversais a várias gerações, dos jogos de 
relação, a sua importância na organização  mental e na diferenciação Eu-outro, que 
resistem ao tempo, porque não tem tempo, assim como as estórias, de Era uma vez… 

Os contos são uma experiência enriquecedora para crianças e adultos (Bettelheim, 
1999).  

Neles podemos aprender sobre os problemas interiores dos seres humanos e das 
soluções acertadas para as suas exigências. Contados e recontados, mil e uma vezes, 
acabam por transmitir, ao mesmo tempo, significações manifestas e latentes. 
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Ouvir contar um conto de Era uma vez… ou uma estória de hoje é sempre um 
privilégio numa relação a dois, mesmo que o momento seja formado pelo contador e 
vários ouvintes. O contador, conta, transferindo individualmente para quem o ouve as 
suas emoções, sentimentos, fantasias e prazer, espelhados no rosto, na música da voz 
e no corpo. O ouvinte, ou ouvintes, encontram tudo o que precisam para estimular o 
sonho, a fantasia, a sabedoria e o saber da criança e do homem. O maravilhoso dos 
contos vem da fantasia antiga e atual, que serviu sempre ao homem para descobrir 
pensando. O conto é um ponto de confluência dos mitos, que desde a origem serviram 
ao homem para criar um património cultural. O mito é uma reconstrução simbólica do 
real imaginário, isto é, da realidade interior que o homem construiu no decurso da 
história. Através da magia dos ritos e das danças primitivas, o homem aprendeu a 
pensar, tal como através da organização dos sonhos e da fantasia, a criança adquiriu a 
razão. 

Ouvir um conto é um meio de catarse. Permite à criança reviver situações de 
ansiedade que tem necessidade de conhecer e traz ao seu inconsciente, mais do que 
ao seu consciente, o conhecimento dos jogos de Édipo. 

Catarse que deve ser contida pelo contador reforçando a relação a dois. 

A criança ao projetar-se nas personagens da estória cria identificações que o vão 
ajudar na solução dos seus problemas urgentes. A psicanálise chama a atenção para a 
importância deste fenómeno. 

O conceito de identificação assumiu progressivamente na obra de Freud o valor central 
que faz dele, mais do que um mecanismo psicológico entre outros, a operação pela 
qual o indivíduo humano se constitui. 

In” O Fio da Memória. Do Conto Popular ao Conto para Crianças”,Traça, Maria Emília. 

Citando Bruno Bettelheim (1995) ”Para que uma estória possa prender 
verdadeiramente a atenção de uma criança, é preciso que ela distraia e desperte a sua 
curiosidade. Mas, para enriquecer a sua vida, ela tem que estimular a sua imaginação; 
tem que ajudá-la a desenvolver o seu intelecto e a esclarecer as suas emoções; tem 
que estar sintonizada com as suas angustias e as suas aspirações; tem que 
reconhecer plenamente as suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções para 
os problemas que a perturbam.” 

Brincar permite o encarnar diferentes papéis que facilitam o desenvolvimento 
emocional, afetivo e psicológico da criança. Os problemas da criança são, 
essencialmente, problemas de relação, decorrentes das desilusões e das deceções 
protagonizadas, principalmente pelos pais. 
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Crescer exige espaço livre para brincar e adultos para conversar. Meter as crianças 
onde não há espaço livre corresponde ao risco de as alienar.   

O psicoterapeuta que reaprendeu a brincar, ajuda a crescer. 
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Maria Paula Guerrinha 

“O maior erro que se pode cometer no tratamento das doenças é haver médicos para o 
corpo e médicos para o espírito, quando não se pode separar uma coisa da outra… 
Mas é precisamente o que acontece. Por isso, tantas doenças lhes escapam. Nunca 
veem o todo. É a este todo que devem prestar atenção, porque quando o todo se sente 
mal é impossível que uma parte deste todo seja sã”. (Platão, séc. IV-V a. C.). 

A Arte convida a Ciência a olhar para além do cérebro e a refletir sobre o que nos 
torna sensíveis e (auto)conscientes, pedras de toque de ser humano. A nossa vida 
mental permanece enigmática na teia de redes neuronais, impulsos elétricos e 
sinapses. O Self já não se encontra na massa cinzenta, como alguns pensadores 
chegaram a escrever, nem tão pouco parece ter tangibilidade corpórea.  

Este EU, auto-consciente e senciente está mergulhado emocionalmente e 
conceptualmente em paradigmas de sentimentos e pensamentos responsivos. A 
memória, a inteligência, a imaginação e a paixão conferem e reforçam representações 
mentais e consequentemente metáforas. 

A Estereoscopia é uma qualidade da nossa 
visão, que nos permite visualizar e perceber 
a realidade, na sua tridimensionalidade ou 
3D. A visão tridimensional que temos do 
mundo é resultado da interpretação pelo 
cérebro das duas imagens bidimensionais, 
que cada olho capta a partir do seu ponto 
de vista e das informações sobre o grau de 
convergência e divergência. Acrescenta a 
dimensão da profundidade à nossa 
perceção. A visão estereoscópica advém 
da natureza ótica da nossa fisiologia, pelo fato de o homem possuir dois olhos voltados 
para a mesma direção e separados um do outro por uma distância média de 6,5 cm. As 
duas imagens, uma de cada olho, cada uma processada por um lado do nosso cérebro, 
formam uma imagem final única e integrada. Esta imagem final, por se ter originado de 

A ESTEREOSCOPIA DA IMAGEM  

Em Arte Psicoterapia   
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duas imagens, uma proveniente do olho direito e a outra proveniente do olho esquerdo, 
(ligeiramente distintas uma da outra devido à diferença de enquadramento), dá a 
noção de proporção e profundidade. Além de imagens, o cérebro coordena os 
movimentos dos músculos dos globos oculares e recebe informações sobre o grau de 
convergência ou divergência dos eixos visuais, o que lhe permite aferir a distância em 
que os olhos se cruzam em um determinado momento.  

Estas diferenças entre imagens geradas pelo olho direito e pelo olho esquerdo são 
processadas pelo cérebro dando-nos uma noção tridimensional, e, com isto, tem-se a 
ideia de imersão num ambiente com objetos posicionados a distâncias diferentes. É o 
cérebro que faz a fusão das duas imagens (uma para cada olho) integrando uma com 
a outra numa imagem única.   

Recorde-se os ViewMasters. Originalmente concebidos com a intenção de substituir o 
postal panorâmico, estes brinquedos apareceram no mercado norte-americano em 
1939 durante a Feira Mundial que nesse ano decorria em Nova Iorque.  

No ViewMaster são utilizados slides com 14 imagens 
transparentes, i.e., 7 pares de duas imagens diferentes ou 
estereoscópicas. Cada par inclui duas imagens ligeiramente 
diferentes relativas à mesma cena, da mesma maneira que 
vemos o mundo real. Cada imagem é vista em simultâneo por 
cada um dos nossos olhos, simulando, portanto, uma perceção 
binocular de profundidade. 

O conceito de estereoscopia consiste na propriedade de vermos uma imagem de dois 
pontos de vista ligeiramente distantes um do outro, os 
nossos olhos assim o fazem automaticamente. É devido a 
esta diferença de enquadramento, ou perspetiva 
binocular, que o observador sintetiza no cérebro as duas 
imagens e reconfigura o espaço que observa, podendo 
perceber relevo, distância e volume.  

Este fenómeno pode ser também simulado em imagens estáticas ou em movimento 
(cinema) e assim percecionarmos a tridimensionalidade. A experiência ilusória faz-nos 
supor que estamos diante de um objeto real, sólido, sem de fato estarmos, uma vez 
que se trata de uma representação numa superfície bidimensional. Na visão 
estereoscópica somos enganados … 

Estereoscopia na sua raiz etimológica oferece-nos um sentido em grego (stereós) de 
sólido ou firme e noutro sentido em latim (cōpĭa) de reprodução. Alguns chegam a 
referir-se à visão estereoscópica como uma “visão sólida”.  Existem animais que 
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possuem visão estereoscópica, outros, porém, possuem os olhos laterais e opostos, 
obtendo o incrível campo visual de praticamente 360 graus, como por exemplo, a 
águia ou o camaleão.  

O conceito de dimensão remete-nos para os parâmetros utilizados para descrever os 
fenómenos observados. A física clássica descreve o espaço em três dimensões, i.e., 
qualquer movimento pode ser decomposto em três componentes: cima/baixo, 
direita/esquerda e frente/trás. Mover-se para baixo significa deslocar-se no sentido 
negativo na direção vertical; mover-se para a esquerda equivale a deslocar-se no 
sentido negativo da direção horizontal e mover-se para trás significa deslocar-se 
negativamente na direção de topo.  

Em baixo encontram-se dois gráficos. O Gráfico 2D representa a bidimensionalidade. 
Os parâmetros mensuráveis são o comprimento e a altura. O gráfico 3D permite-nos 
ter a noção de uma terceira dimensão, a profundidade.  Esta é possível graças a 
algumas técnicas que nos proporcionam essa ilusão, pois na verdade ambos os 
gráficos têm barras bidimensionais, não passam de imagens impressas em papel.  

 

A ilusão pode ser executada através de várias formas. Alguns processos artificiais 
utilizam técnicas para a obtenção artificial da estereoscopia (introduzindo a noção de 
profundidade), tais como: 

Perspetiva − permite a noção de 
um objeto estar mais longe ou 
mais perto através da relação com 
o tamanho. Sabe-se que quanto 
mais longe o objeto estiver, menor 
ele parecerá. Na imagem os dois 
objetos sólidos parecem ter o 
mesmo tamanho, mas 

0

10

Gráfico 2D

0

5

Gráfico 3D

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%A2metro_(matem%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
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visualizando os traços de perspetiva e o ponto de fuga dado por estes, distingue-se 
que o objeto à esquerda é maior.  

Iluminação – permite estimar o volume dos objetos e a relação destes com o ambiente 
conforme ilustrado. 

Oclusão – verifica-se quando há um objeto sobre outro. Obtém-se uma falsa 
impressão de que o objeto que está por cima está mais próximo do observador.  

Sombra – para existir sombra, fisicamente deve existir luz. Esta regra só não existe nos 
programas de computação gráfica. A 
sombra também transmite uma visão 
espacial do que se está a visualizar.  
Por exemplo, a sombra de um objeto 
sobre outro, mostra-nos quem está 
mais próximo do ponto de luz. 
Vejamos as imagens de exemplo. Na 
imagem exemplo da borboleta, a 
sombra separada do objeto passa a 
sensação de estar afastada da pele. 

Sem esta sombra a folha seria percecionada como se estivesse colada à pele.  

Gradiente de textura – quando se aplica uma textura num objeto ou ambiente, têm-se 
a noção de profundidade. Quanto mais distante, menor fica o padrão de repetição da 
textura. 
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Hoje os ViewMasters evoluíram e tornaram-se peças de sofisticação 
tecnológica aptas a permitirem contacto com uma realidade virtual 
ou amplificada numa tentativa de proporcionar um sentimento de 
total imersão – mergulho. Os gráficos e a computação simulam não 
apenas a sensação de profundidade, mas também nos dão a ilusão 
de estar dentro da imagem, do cenário (fixo ou em movimento). 
Como se surgíssemos numa outra dimensão, numa realidade 
ficcional, com a nossa consciência e self-awareness atuais ….  

O que é visionado e consequentemente vivenciado são estímulos visuais, podendo 
haver outros, complementares, que ativam toda a complexidade cerebral e nos fazem 
parecer estar noutra dimensão. Sem equipamento sofisticado e numa dimensão 2D, a 
do papel ou tela, com recurso a técnicas de computação gráfica como a do Random 
Dot Stereogram, a imagem pode surgir em fundo ou em figura. A qualidade da nossa 
visão física e estereoscópica permite observar o que parece não estar lá. Gradualmente 
ajustamos o nosso atributo de focagem binocular e entramos no campo do 
discernimento, mergulhamos dentro da imagem e encontramos um eureka!, no Inside 
da imagem ou no Insight que a imagem nos sugere.  

Um estereograma pode ser definido 
como um par estereoscópico de 
fotografias corretamente montado e 
orientado para observação em 3D. 
A imagem que vemos ao lado é 
um estereograma, gerado em 
computador, que contém pares 
de imagens formadas por pontos 
aleatórios. Quando é observada 
através de um estereoscópio ou 
quando é observada com o foco 
da visão dos nossos olhos, produz 
uma sensação de profundidade.   

A relação triangular em Arte Psicoterapia caracteriza-se na sua particularidade pela 
mobilização de recursos criativos no Self. A criação de algo pressupõe um processo 
mental anterior, especificamente aquele, realizado por inúmeras redes neuronais 
ativadas quando criamos. A criatividade inicia-se como uma faísca numa qualquer parte 
do nosso corpo físico, emocional, mental ou espiritual. Uma ferida, um pensamento, 
uma emoção, uma memória, uma expetativa ou um sonho desencadeiam um conjunto 
de impulsos elétricos no nosso cérebro, os quais se revelam afetivamente carregados e 
conceptualmente profundos. Estudos avançados na compreensão do sistema nervoso 
que recorrem à monitorização de ondas cerebrais, respostas somáticas e imagens 
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mentais, ou ainda estudos filosóficos sobre a consciência ou a linguagem da metáfora, 
todos, tentam esboçar uma resposta ao que nos torna fundamentalmente humanos. 
Fundamentalmente Eu/Self. Para o filósofo Daniel Dennett, o Self é um artefacto 
responsivo e responsável. O seu interesse foca-se na memória e em como a 
consciência é enganadora e admirável na sua capacidade de decidir e atuar a partir da 
expetativa. George Lakoff enfoca a questão de saber a razão pela qual as nossas 
representações mentais, imbuídas neurologicamente, estão enraizadas em estruturas 
metafóricas. Através de mensagens neuronais codificadas que estimulam cada parte do 
nosso corpo, quimicamente e eletricamente, é possível exibir as mesmas respostas 
neuronais, quer estejamos de facto a comer um gelado ou a imaginar que o estamos a 
fazer. Como se …. Os neurónios-espelho têm vindo a ser caracterizados como, 
multimodais i.e., apresentando atividade mesmo em contextos ficcionais.  

Se considerarmos a nossa perceção de um objeto, por exemplo uma maça, a cor e a 
forma não são processadas na mesma zona do cérebro. Existe uma área capaz de 
distinguir formas e outra capaz de identificar cores. A velocidade do nosso sistema de 
retransmissão neuronal é tão veloz que não nos apercebemos de informação 
fragmentada, mas sim de um fluxo contínuo de informação. Muito se tem pesquisado 
sobre a tipologia dos circuitos neuronais, que é despoletada por determinados 
pensamentos, esquemas cognitivos, imagens mentais, metáforas, construções léxicas/ 
linguísticas. Muitos ainda investigam a localização da consciência, da mente e das suas 
estruturas endo-psíquicas. Como pode 1,5 kg de massa cinzenta representar o mundo 
externo de forma tão bela? 

O cérebro e o seu fiel sistema nervoso são uma complexa teia de sinalizadores, 
neurónios, sinapses e astrócitos. Como rede comunicante de transmissores químicos e 
elétricos, a operação cerebral evoca um comando central ansioso pela oportunidade de 
realizar multitarefas. Cheirando, sorrindo, nadando ou a dormir, o nosso Sentido de 
Ser, da nossa existência, está embrulhado num maravilhoso órgão funcionante, que é a 
Consciência. O cérebro nem sempre foi fonte de interesse, i.e. interessante, para o 
Homem. Hoje em dia as neurociências ocupam um lugar de maior destaque. No tempo 
em que a escultura grega era profundamente mimética, o cérebro era considerado um 
órgão cuja função seria a de proteger os espíritos do fogo e do frio. Durante muitos 
séculos, o coração ocupou o lugar reinante em matéria de investigação. Para 
Aristóteles, o coração era o órgão central do corpo, o primeiro a ser formado de acordo 
com o observado em embriões animais. Considerado o lugar da inteligência, 
movimento e sensação, Aristóteles descreveu-o como um órgão pertencente a uma 
tríade formada pelo cérebro e pelos pulmões. A função destes últimos seria a de 
arrefecer o coração.  

A história da neuroanatomia em certa medida tem sido a procura pelo que medeia a 
mente e o cérebro, num eterno questionamento sobre a consciência, a emoção e a 
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memória. Artistas e Cientistas especulam através da sua arte 
ou do seu processo criativo, ou ainda através da sua mestria 
ou investigação. A relação mente/corpo fundamentou o 
campo de estudos da psicofisiologia numa tentativa de 
encontrar materialidade nas causas originárias das emoções. 
Depois de Charcot e outros terem diagnosticado doenças do 
sistema nervoso cujas causas eram orgânicas, a investigação 
neurológica invadiu o campo das doenças nervosas 
provenientes de causas não orgânicas. O diagnóstico de 
depressão, fobias, ansiedade ou convulsões relançou o 
debate e a pesquisa sobre a relação mente/corpo.  Hoje o 
caminho da neurociência continua nessa trajetória de 
explorar o cérebro e a sua teia de redes neuronais através 

de tecnologias sofisticadas de imagética neuronal em mais uma tentativa de ver o 
cérebro em ação.  

Em Arte Psicoterapia “uma maça” na realidade pode ser sentida e vivida como “a 
maça”. Essa maça específica, recordada 
por nós, oriunda na memória de um tempo, 
mais ou menos ocorrido ou que ainda irá 
ocorrer.  Lembrar uma maça em particular, 
quer seja a que costumava apanhar na 
infância, como aquela que hoje de manhã 
vi no mercado ou aquela que irei comprar 
no fim de semana. A imagem despoleta na 
nossa mente vários referenciais simbólicos. 
Parece, mas não é … tal como Magritte 
ilustrou na sua pintura. 

O encontro entre a Imagem e a Mente, a Arte e a Ciência, revela um espaço de 
curiosidade, perplexidade e espanto. A imagética em Arte Terapia/Psicoterapia 
apresenta uma profundidade de significação simbólica forte, mais ou menos consciente. 
O processo criativo é um processo de entrega e simultaneamente de conflito, com o 
próprio Eu e com os mediadores artísticos. Gradualmente, e próprio ao ato do criar, a 
mente vai oferecendo inspiração através de ideias, pensamentos, sensações, 
memórias. Abre-se um espaço mental de brincar com as ideias, com as cores ou com 
as texturas, com o disparate, com o sem-sentido ou com a frustração. A criatividade é 
organizadora e apaziguadora. Ser criativo é um ser que utiliza a criatividade como 
instrumento fundamental para a sobrevivência, mas também para a sua realização 
enquanto pessoa. Muitas patologias inibem o acesso a esse espaço potencial. O 
criador faz escolhas de acordo com a sua saúde física, mobilidade, estado de humor, 
gosto pessoal ou sintoma. Várias doenças neurológicas e genéticas dificultam ou 
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impedem um discernimento mais aprofundado em termos cognitivos ou funcionais. Os 
desequilíbrios mentais fazem parte do objeto estético, refletem-se nele, tais como os 
medos, os sonhos, as dificuldades, as emoções. A imagem é um representante 
complexo com várias constelações simbólicas. O símbolo é um representante do 
“Parece, mas não é …”. Está presente em nome de ….  

A observação e a vivência do processo criativo permitem aceder a 
(auto)conhecimentos, esquemas mentais bem como a sensações ou pensamentos que 
são úteis no alivio do sofrimento mental.  

Os neurocientistas utilizam equipamento sofisticado para saberem o que se passa no 
nosso cérebro, na nossa mente, em tempo real. Vários estudos têm comparado a 
frequência das ondas cerebrais na meditação e no processo criativo. Também eles 
utilizam a imagem para iluminar o seu caminho na investigação. Os Arte 
Terapeutas/Psicoterapeutas de igual modo utilizam a imagem e o processo de criação 
como elementos fundamentais para o diagnóstico, tratamento e prevenção.  

Reparar na imagem ou criação implica uma focagem da nossa visão, atenção. 
Consoante a perspetiva, projetamos, trocamos informação com a imagem e associamos 
algo em detrimento de outro algo. O diálogo com a imagem ajuda a configurar uma 
reflexão particular. A criação surge pela mão de um criador que através de um 
mediador artístico representou uma coisa simbólica. Este objeto contém aspetos 
estéticos e simbólicos que lhe são inerentes. Schaverein escreve sobre a vida na 
imagem e vida da imagem. Efetivamente o nosso atributo estereoscópico proveniente 
do órgão – olhos, parece ter um homólogo na nossa mente ou cérebro.  Quando 
olhamos para uma imagem criada por nós, uma criação nossa, verificamos que há uma 
relação com a coisa. De admiração ou desdém, não importa. O essencial reside no 
interior da imagem e o que ela provoca no criador. A imagem tem vida no seu interior e 
podemos vislumbrá-la através da visão estereoscópica da nossa mente. Há imagens 
que são sentidas, i.e., que apelam a reações físicas pelo simbolismo subjacente, como 
o que se verifica nos sintomas fóbicos. 

A profundidade simbólica que cada mente alcança ao observar uma imagem ou criação 
associando-a a aspetos seus, abre novos canais de informação mental e somática. A 
mente recebe estímulos de todas as sinapses e de toda a teia neuronal espalhada pelo 
nosso corpo. O processamento daí resultante pode ser tão impactante para a 
consciência que aquela imagem em particular torna-se talismã. Uma imagem não vale 
apenas mil palavras, mas também sensações corporais: cheiros, sabores, toques, sons, 
memórias e pensamentos.  

A imagem é o resultado de um processo criativo em que foram mobilizados recursos 
internos da mente. Esta mente, enquanto órgão ou cérebro e também enquanto 
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Consciência, detém uma visão integrada do que se está a 
passar com o Eu, e operacionaliza um conjunto de tarefas. O 
ambiente propicio à criação, i.e., favorável a que se criem as 
condições para a criatividade ter espaço para ser aflorada e 
servir de veículo para a expressão, é estimulado e constrói-se 
em Arte Terapia/Psicoterapia. O valor de uma tatuagem é 
imenso em termos simbólicos. A vontade de querer algo 
ilustrado no corpo, uma superfície com algumas 
particularidades, representa a importância do que é associado a 
uma imagem em particular. O símbolo e a metáfora que estão 
representados, como estão representados e a intenção com que foram coisificados. A 
escolha do símbolo e todo o processo de impressão no corpo, torna a experiência 
mental (emocional ou espiritual) numa experiência somática. Não é uma mera folha 
outonal.  

A nossa mente com atributos estereoscópicos pode mergulhar numa imagem 
bidimensional e atribuir-lhe uma dimensão de profundidade simbólica semelhante a 
uma representação 3D.  

A este processo de mergulhar e de deixar a nossa mente fluir e gerar algo, bem como 
a aventura adentro da imagem como se fosse um ser vivo acabado de nascer, chamo 
de Imersão. Uma capacidade de olhar para a imagem e ver para além dela, sentir a 
energia intrínseca à criação. A imagem é filha da mente. Uma mente que se caracteriza 
fisicamente por um órgão e seus constituintes, mas que também possui uma 
capacidade de construir constelações metafóricas e criar labirintos psicóticos. As 
projeções, os sonhos ou os delírios são matéria de análise e observação. A Imersão 
resulta do encontro entre a profundidade simbólica da imagem e a visão estereoscópica 
da nossa mente. Implica uma comunicação meta-dramática e uma consequente 
abertura de (auto)consciência proporcionando estados de alívio e de maior 
organização.  

A exploração de criações seriadas, realizadas ao longo de um determinado tempo 
evidencia, através da ilustração, um caminho pessoal repleto de sucesso, de insucesso 
e de retrocesso. A perlaboração implícita num trabalho psicoterapêutico ou a 
desconstrução de metáforas favorecem a construção de uma perspetiva mais integrada 
do Self. Tolerar o não saber, a dúvida optativa, a incerteza ou o desconhecido é parte 
fundamental do espaço terapêutico. O processo imersivo convida a uma realidade 
virtual, a da imagem, potenciada pelo seu poder de proporcionar uma visão mais além, 
e geradora de insight. A Imersão, semelhante ao espaço mental que se cria no brincar, 
terreno de uma criatividade ativa e investida, produz uma frequência de ondas 
cerebrais semelhante àquela produzida na meditação. Trata-se de um relaxamento 
consciente, ativo e fluido entre o mundo interno e o mundo externo. Quando criamos ou 
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brincamos, há uma parte da nossa mente que deriva para outros estados, perdendo até 
a noção de tempo ou de exigências somáticas. O disfrutar, a entrega, o investimento 
na criação está refém dos conflitos com os mediadores e com o próprio sistema 
defensivo da personalidade. A resistência pode gerar um impasse. E também aqui a 
criatividade pode ser utilizada como elemento defletor da estagnação. 

REFLEXÃO FINAL 

A Arte e a Ciência caminham lado a lado desde tempos imemoriais, desde que o 
homem é homem, e, portanto, criador de símbolos e de narrativas existenciais.  

A Arte utiliza a ciência como matéria-prima de investigação e reflexão sobre o mundo. 
O mundo artístico sempre se interessou pelo conhecimento da mente, pelos seus 
estados alterados de consciência, pelo inconsciente, pelo autoconhecimento e pela 
loucura. Esta, conjuntamente com a doença e com o sofrimento também procuram a 
Arte, e encontram nela apaziguamento e gratificação. As narrativas artísticas atuais 
aliadas à tecnologia assumem alguns contornos de ficção científica. Imagine, produzir 
uma escultura através do pensamento, sem tocar no material ou cursor de computador. 
Imagine um robot que escreve poesia a desenha de acordo com um discurso 
modernista ou imagine observar partes do seu cérebro iluminarem dependendo se está 
a cheirar ou a mentir.  

Nos finais do século XIX encontramos as primeiras relações entre a Psiquiatria e a 
Arte. Max Simon terá sido um dos primeiros médicos a interessar-se pelas produções 
artísticas dos seus pacientes. Esse interesse levou a que este psiquiatra tivesse 
elaborado uma classificação das patologias de acordo com determinadas produções. 
Estávamos em 1876 e doze anos mais tarde foi a vez de Lombroso, advogado e 
criminalista, fazer análises psicopatológicas, através dos desenhos de doentes mentais 
com o objetivo de classificar doenças. A estes investigadores juntam-se outros como 
Morselli (1894), Ferri, Júlio Dantas (1900), Fursac (1906), Charcot, Richet (“Les 
Démoniques dans l’Art” – primeiro esboço de uma psicopatologia da arte), Benjamin 
Rush, Ambroise Tardieu, Carlo Cura, Umberto Bachioni, etc. Mohr, em 1906 comparou 
trabalhos produzidos por doentes mentais, pessoas normais e grandes artistas. 
Decorrente da sua análise concluiu que aquelas produções eram manifestações de 
histórias de vida e conflitos pessoais. Assim, considerou a hipótese de aqueles 
desenhos serem utilizados para estudar diversos aspetos da personalidade. Mohr, terá 
servido de inspiração para diversos autores de testes como Rorschach, Murray-TAT, 
Szondi, Binet-Simon, Goodenough e Bender. No inicio do século XX, Prinzhorn publica 
um trabalho de comparação de desenhos de doentes mentais e diversas escolas 
artísticas, tendo ainda estudado a psicopatologia das manifestações artísticas em 
pessoas normais. Com o desenvolvimento da psicologia, e sobretudo da psicanálise, 
através de Freud, começa a compreender-se o fenómeno da Arte. 
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A investigação transdisciplinar recente em ciências da vida, tem levado sociólogos, 
antropólogos, juristas, cientistas e artistas a aceitarem a ideia de uma plasticidade 
genética em detrimento da teoria do reducionismo genético. O papel que a epigenética 
tem hoje aponta para a suscetibilidade do nosso cérebro e do nosso genoma serem 
afetados por fatores externos, daí resultando um conjunto de modificações químicas 
nos genes e nos neurónios. Somos seres dinâmicos, capazes de evoluir, de nos 
modificarmos ou transformarmos. Consequentemente, a nossa perspetiva também ela 
plástica, condiciona a forma de olhamos para o Eu, para os Outros e para o mundo.  A 
profundidade desse olhar (estereoscópico) encontra na Imagem a metáfora perfeita. A 
revelação dessa constelação simbólica em terapia permite ao psicoterapeuta e ao 
paciente encontrarem uma linguagem própria, única e genuína. A Consciência inerente 
a uma Mente Criativa dota a pessoa de recursos internos capazes de trilhar a 
alternativa, de desenvolver um caminho diferente e de voltar a ter esperança no 
encontro com a felicidade, com a realização pessoal ou com uma existência de menos 
sofrimento. 

A Arte Terapia/Psicoterapia utiliza e estuda a imagem enquanto elemento de 
diagnóstico e tratamento do sofrimento mental. As propriedades únicas da 
imagem/criação, o envolvimento no processo imersivo e a relação terapêutica 
vinculada, produzem um espaço criativo de mudança, de maior clarividência e bem-
estar mental, físico, emocional e espiritual. 

 

REFERÊNCIAS 

MASCHIO, Vieira Alexandre (2008). A Estereoscopia: Investigação de processos de aquisição, edição e 
exibição de imagens estereoscópicas em movimento. Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Curso de pós-graduação em Desenho Industrial.  
CARR, Richard and HASS-COHEN, Noah (2008). Art Therapy and clinical Neuroscience. Jessica Kingsley 
Publishers.  
CARVALHO, R. (2009). A Arte de Sonhar ser. Lisboa: Edições ISPA 
HASS-COHEN, Noah (2015). Art Therapy and the Neuroscience of Relationships, Creativity and Resiliency: 
Skills and Practices. W. W. Norton Company Inc 
SCHAVEREIN, Joy (1999).The Revealing Image. Analytical Art Psychotherapy in Theory and Practice. 
Jessica Kingsley Publishers.  
Sites Consultados: 
Acedido a 29/09/2017 - www.suzanneanker.com/wp-content/uploads/2011-Anker-Suzanne-
Fundamentally-Human-Catalogue.pdf 
Acedido a 29/09/2017 - www.laurakkerr.com/2014/05/28/neurobiology-imagery-jung/ 

http://www.suzanneanker.com/wp-content/uploads/2011-Anker-Suzanne-Fundamentally-Human-Catalogue.pdf
http://www.suzanneanker.com/wp-content/uploads/2011-Anker-Suzanne-Fundamentally-Human-Catalogue.pdf
http://www.laurakkerr.com/2014/05/28/neurobiology-imagery-jung/


 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 42 - 

 

 
 
 
 
 

Gerry McNeilly 

Paper presented to the Psychotherapy Service Leamington Spa, England on Tuesday 
18th May 1999. 
 

Recently I was watching a television programme on Duke Ellington’s life and music. 
One of the central revelations in the programme was that many, if not the majority, of 
his work was never written down, played once and then forgotten. In one scene it 
shows him composing the work on is own, on the piano. Then he brings his musicians 
in, plays and hums his and their parts, then they play it live before the audience 
(probably after some practice) then it’s finished, gone and not played again. Duke tells 
us in the interview that composing and writing it is but one part, but the real food that 
we get is when it is played. He feeds off the musicians and the audience. Then the 
meal is over and moves on.  

The original conception to this paper began approximately nine months ago and will still 
be in the making after today. I’m not sure where the first part of the title emerged but it 
was linked to becoming aware that on many occasions I have said something in a 
therapeutic session, either a word, a statement, interpretation of which I had little idea 
of where it came from. Then once I said it, it was used or not, then it was gone – 
thrown away. On further reflection I could see that some of these thoughts were 
connected to theoretical areas. In a similar way to Duke Ellington the composition and 
music had been played – and then it was gone. Then I though, let’s try and catch them 
again and make more sense. However, there is a counterpoint in that possibly there is 
a good reason for them to be brought to the surface an thrown away (forgotten) and 
not turned into tricks of the trade, becoming useless and sterile i. e. “why ruin a good 
story for the sake of the truth”; “we work from the inside out, nor the outside in” ( a 
statement used to show the difference between cognitive / behavioral and 
psychodynamic); and “there was a man who didn’t taste chicken as a child because of 
deprivation. When he grew up he gave his children chicken but didn’t have any himself” 
(I first heard this coined by my Group Analyst Robin Skinner – I am unsure of this 
source). When I have replayed such statements I often pause and think “did I say this 
before?” - The original beauty and magical impact is no longer there. Although I love 
the Van Morrison album – “Astral Weeks”, each time I play it, there will never be a first 
time of hearing it again.  

"THE  TOUGHTS  I  TREW  AWAY  OR  THE  PARADOX  OF  THE 

FART" 

Art psicoteraphy. English version    
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The second part of the title came from a group experience I was conducting. In this 
session they seemed to be oscillating between humorous comments on bodily functions 
(especially farting) and other more serious matters which were paradoxical in nature ie. 
once you achieve something then it disappeared so what was the point. It was at this 
point I said “a fart was also a paradox” i.e. “once you heard its presence then it was 
gone. What remained was smell, embarrassment, lingering associations, relief”. The 
humour on the fart and other bodily functions was therefore a presentation of a lighter 
side of the difficulty in grasping and understanding and more meaningful paradoxes. A 
similar view can be taken on the concept of “being on time” in that you can’t. Once you 
say it, it’s too late because time has moved on.  

With the following thoughts and fragments of experience I will try to equate these with 
some theoretical parallels, but hopefully you may also be able to see theoretical 
perspectives that I have not thought of.  

Staying with the pointlessness reference mentioned in the paradox session, I mentioned 
earlier there was another time that this led to another tough. In that group session the 
dynamic was connected to “feeding imagery”, i.e. not being given things as a child, 
atual and psychological feeding. This translated to the present day difficulties of getting 
and sustaining sustenance from relationships, so it seemed pointless to try. I said “the 
point of the breast in the nipple and if there is no nipple they can’t get the milk.”  The 
group used this well to look at the absence of a symbolic nipple, not only in the group, 
but also the areas of life they struggled with. Could this be connected to Kleinian theory 
or not?  

Let’s stay with the breast symbolism. In another group session one woman informed 
everyone in an extremely pleased way that she was pregnant. Much of the dialogue in 
the session was about their difficulty in finding meaning. It was not until the closing 
stages of the session that she smiled, stuck out her breasts and shook them around 
saying that “this is a bonus – getting large breasts”. I said that “the meaning of your 
breasts getting bigger and the satisfaction you feel may not just be about getting ready 
for feeding (she previously spoken about what her small breasts had meant to her). 
This allowed me a way to interpret the different parts of the group as a whole. I’d also 
stated that “the road to meaning is full of pot holes”. Could we equate this with the 
saying “the road to hell is full of good intentions”.  

The “therapeutic gaze” is a term I coined but I don’t know if other theoreticians have 
developed. Although it emerged in some of my work with individual patients the idea of 
“being in another through the eyes” goes back to my own childhood, but more 
specifically when my niece was 6-7 and said to me “who’s in your eyes” ? When she 
saw her own reflection there. In the therapeutic setting I recall two women who needed 
the reassurance of being looked at. One woman has a clear “borderline personality” and 
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the other was continuously struggling with ambivalence. For both of them it was the 
gaze (my looking at them) that held security. At these times they were in my eyes and I 
in theirs. In order for the therapist and patient to co-exist the gaze offers stability and an 
opening up by the patient, giving permission for entry.  

Recently one of the women in my groups spoke of not being able to look at people. S. 
H Foulkes spoke about the need to move from primarily autistic position of the individual 
into the group and in this was a case in point. I said that “unless you look at people it 
would be difficult for you to know if you are being seen”. For many people, the look is 
not a therapeutic gaze but an intrusion. A fear of paranoiac destruction. It is also seen 
by some therapists as not desirable to look at one’s patient.  

In one of my students groups (psychotherapy trainees), we were struggling with 
disclosure issues. One member was able to disclose more personal details as a result 
because she trusted the group. Another struggles in a pained way until se disclosed 
feelings of ugliness about a part of her life. Eventually the dialogue turned to giving 
birth. The woman who disclosed, apparently more easily, had created a sense of 
satisfaction (or beauty) whereas that with the others sense feelings of ugliness there 
was pain. It transpired that the former had a ceasarian birth with her child. She quickly 
told the group that the child who is born via ceasarian is beautiful, whereas with natural 
birth the child is ugly. Although I can’t recall the exact interpretation, I suggested that 
with some disclosures there is a feeling that to do so, to give birth to disclosure, will 
bring the ugliness. However, with the feeling of safety / thrust the opening up can be 
like a quick caesarian opening bringing aspects of beauty, satisfaction and pleasure. 
Over the past year I have been looking at such areas within my group analytic art 
therapy papers with particular reference to Aesthetics. This will form a part of a future 
publication.  

Staying with the dynamics of beauty and more specifically, I want to draw attention to 
the beauty of the touch. There are many references to touch which we use and I 
believe both Winnicotts views on “holding” along with Bowlbys “attachment theory” 
address such areas. “I was touched” – “it was a touching moment” – a lover’s first 
touch – “He’s touched (in the head)” – “I was moved”. In a group session the dynamics 
of touch were foremost. At one point I said “to be touched is either like a hammer to the 
head or a feather to the hearth!” “Love can make your hearth skip (miss) a beat and 
can also tear it apart”. Here I was pulling together both the powerful impact upon one 
within the gestures and emotions of that which touches, along with such elements 
moving to the hearth and creating a fluttering feeling, often beyond comprehension.  

In another group session we were talking about various demanding situations. This 
ranged from people’s demands on others as well as demands being made upon them. 
This had a predominantly “taking” image and therefore perceived as negative. What was 
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difficult to see was a positive dimension i.e. if you were being demanded from then 
people were seeing something positive within one which was trying to be reached. Also 
if one was demanding of the others it also involved a giving over of oneself to another 
in order to form some form of intimate (?) relationship. Hence I simply said “demanding 
is giving as well as taking”. At present I can’t think of a theoretical perspective here. 
Another young woman in a student psychotherapy group tentatively ventured forth with 
her difficulties in experiencing intimacy and I responded that “by your coming forth and 
speaking this is a form of intimacy”.  

On another group session with students there were a number of complaints about the 
lack of cohesion as well as a wish for it. As the session developed it was clear that 
although they were desperately trying to find common points which would bring a 
cohered state, something was missing. I simply said “it’s hard to have a cohesion 
without adhesion”. This simple statement turned things around. From here there was an 
almost magical transition in which the previous points of commonality were expanded 
and resonated to on a different level. The stickiness of “psychoadhesion” was forming.  

In many of my group and individual sessions there is often the search for and idea that 
unconditional love exists. Such concepts exist in the theories of “person centered 
therapy” and other forms of counselling. What exactly does this mean? A recent phrase 
which is in vogue is “quality time”, again what does this mean?  In a recent group 
session I questioned the existence of such a thing as unconditional love. This seems to 
imply that love exists in a vacuum. I said “that for anything to grow and develop it has 
to do so in a culture and this depends also upon conditions surrounding the culture”. 
The dialogue within this session which was looking for unconditional scenarios was 
equally involved with the dynamics of being a victim and victimization. 

At one point I asked “is there such a thing as an unconditional victim?” I was unclear 
why I asked this but I think it was connected to the idea that a victim, or a victimization 
exists in a vacuum waiting to be enacted by another. I was questioned on what I meant 
by this and although I couldn’t be clear I said “have you heard of unconditional 
surrender” ? Unconsciously I was drawing the connections between the victim and the 
politics of surrender although this was not developed at the time of this session. 

The theme of being attacked is expressed in the term “having your back against the 
wall” In a recent group session this was an evidence. The members either felt they were 
being pushed by others to be a certain way of feeling they were trying to escape. At 
one point I say: “there’s a difference in having your back put against the wall and 
putting your back to the wall”. I went on to expand upon the variables in the session 
which they were presenting dilemmas of feeling they were either defending their 
positions of actively putting themselves in a powerful position where no-one could touch 
them. At the time of the original draft of this paper, I was having difficult struggles with 
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an individual patient with Disassociated Identity Disorder. In my last session with her we 
were moving into a more communicative phase in which she was beginning to verbalize 
her struggles. These were connected to her fear of her thoughts. At one point I said that 
“it is as if your thoughts are impulse waiting to be acted upon”. There were complex 
dynamics at play here. The most prominent theoretical perspectives here can be drawn 
from Bions “theory of thinking”. This can help us to understand extremely dissociated 
patients. In short the toughs are things in themselves with thinking as a container for 
thoughts. Such toughs which are threatening to become impulses transcend and 
potentially destroy the container of thinking. The process between thoughts and thinking 
is seriously damaged.  

There are also many well-known sayings which we draw upon. In a recent group 
session a women spoke about her attempts to destroy her new glass conservatory. This 
was linked to a conflict with her husband who told her she was getting precious about 
something. My immediate association was “those who live in glass houses shouldn’t 
throw stones”. Why did I associated to this? What emerged in this session was the urge 
to externalize internal damage, as just one point of reference. With further exploration 
the notion of smashing the glasshouse was linked to the creation of preciousness 
something which should not be touched and if so there is a violent reaction. With this 
play it was clear that at certain  points of creating such defensive  position, periodically 
people get through or the defence doesn’t hold. Therefore if you live in a glasshouse 
you shouldn’t attack others in a similar position as you live in an environment that is 
equally open to attack or destruction. 

CONCLUSION 

With this collection of thoughts and fragments I have attempted to highlight a number of 
inspirational responses on my part to perpendicular therapeutic scenarios. These are 
exciting elements which I believe are worthy of a further detailed study. On the one 
hand they are important factors which help us make sense of the therapeutic situation. 
On the other hand there is a potential for such events to be over used, regurgitated and 
hence removing the hearth and soul of the initiative drive which brings them to 
consciousness. In a recent paper on Intuition and Resonance, along with connection to 
wisdom, I explored such aspects. I believe that the current paper is an extension of that 
paper.* It is possible that you all have had such thoughts and experiences. Further 
development of this paper will search into the existing literature to give more substance 
to my hypothesis.  

*This has been developed in a part in my “Group Analytic Arttherapy” book , 2006. As 
this paper has not intended to be a formally structured paper for publication, I have not 
included specific references.  If required, references can be supplied.             



 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 47 - 

 

 

 

Ruy de Carvalho 

RESUMO 

Baseando-se na sua formação em Arte Psicoterapia e na sua experiência clínica de 
Arte Terapia e Arte Psicoterapia de mais de duas décadas, o autor pretende com este 
artigo fazer uma introdução ao que designou de Modelo Polimórfico de Arte Terapia. 
Tendo em conta os diferentes settings de intervenção da prática clínica do autor, este 
desenvolveu uma abordagem de Arte Terapia que compreende quatro modos de 
intervenção: Arte Terapia Vivencial, Arte Terapia Temática, Arte Psicoterapia Intensiva 
e Arte Psicoterapia Diagenésica. 

A partir das formulações de Joy Schaverian, relativamente aos parâmetros de base da 
relação arte terapêutica/psicoterapêutica, o autor especifica-os para cada um dos 
modos do Modelo Polimórfico, bem como particulariza as suas aplicações. Numa 
reflexão mais alargada é construída uma grelha para se encaixarem as intervenções de 
Arte Terapia e Arte Psicoterapia, com designações muito diversas, que por vezes 
dificultam a identidade da Arte Terapia. O artigo é terminado com referência às linhas 
gerais de orientação que forneceram uma identidade técnica própria à Sociedade 
Portuguesa de Arte Terapia (SPAT). 

ABSTRACT 

The author intends to introduce through this paper what he defined as the Polymorphic 
Model in Art-Therapy, based on his training in Art-Psychotherapy and on his clinical 
experience of more than two decades. Bearing in mind the author’s different work 
settings within his practice, he developed an approach in Art Therapy comprehending 
four modes of intervention: Experiential Art-Therapy, Thematic Art-Therapy, Intensive 
Art-Psychotherapy and Diagenetic Art-Psychotherapy. 

The author takes up Joy Schaverian´s formulations on the basic parameters of the art 
therapy/psychotherapy relationship, and specifies them for each mode of the 
Polymorphic Model, as well as distinguishes their applications. In a more broader 
analysis, a grid is built in order to integrate Art-Therapy and Art Psychotherapy 
interventions, which have various designations compromising the identity of Art -
Therapy itself. The article concludes with a reference to the general guidelines which 
provided a proper technical identity to the Portuguese Art-Therapy Society.  

ARTE TERAPIA/ PSICOTERAPIA POLIMORFICA   
A evolução conceptual  



 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 48 - 

 

 

RESUMO 

Se basando en su formación en Arte Psicoterapia e en su experiencia de mas de dos 
décadas, el autor intenta con éste texto hacer una introducción al que designó de 
Modelo Polimorfo de Arte Terapia. Atendiendo a los diferentes settings de intervención 
de la práctica clínica del autor, este desarrolló una abordaje de Arte Terapia que 
contened cuatro modales de intervención: Arte Terapia Vivencial, Arte Terapia 
Temática, Arte Psicoterapia Intensiva e Arte Psicoterapia Diagenésica. 

Acodándo se en las formulaciones de Joy Schaverian, relativas a los parámetros de 
basa de la relación arte-terapéutica/psicoterapéutica, el autor los precisa para cada 
una de las modales del Modelo Polimórfo, así como particulariza sus aplicaciones. En 
una reflexión más alongada construye parrillas para encajar las intervenciones de Arte 
Terapia e Arte Psicoterapia, con designaciones mucho diversas, que dificultan la 
identidad de la Arte Terapia. El texto termina con mención a las líneas generales de 
orientación que dan una identidad técnica peculiar a la Sociedad Portuguesa de Arte 
Terapia.  

 

PALAVRAS-CHAVE : Modelo Polimórfico, Arte Terapia, Arte Psicoterapia. 

 

INTRODUÇÃO 

Compilando quatro artigos, referentes a comunicações realizadas ao longo de mais de 
20 anos, nos quais foram feitas atualizações pontuais, pretendo dar uma visão 
panorâmica da evolução conceptual do Modelo Polimórfico de Arte Terapia 
/Psicoterapia desenvolvido no contexto da Sociedade Portuguesa de Arte Terapia. 

 

1. IMAGEM, SOM, METÁFORA E MOVIMENTO EM ARTE PSICOTERAPIA: A 
COMUNICAÇÃO METADRAMÁTICA COMO LINGUAGEM EXPRESSIVA 
TRANSMODAL (COMUNICAÇÃO APRESENTADA EM 1994 NO ENCONTRO DE 
PSICOLOGIA E ARTE, INSTITUTO SUPERIOR DE PSICOLOGIA APLICADA - ISPA) 
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No presente texto pretendo expor os motivos que me levavam a fazer um percurso, 
que partindo do trabalho psicoterapêutico de cariz grupanalítico, me conduziu à 
investigação e formação em Arte Terapia. 

Em Maio de 1989 tive oportunidade de assistir a uma comunicação do Dr. João de 
Azevedo e Silva, médico psiquiatra, grupanalista didático e psicanalista, no decurso do 
I Congresso Nacional de Grupanálise, cujo tema era “A Comunicação Metadramática e 
Interpretação Grupanalítica”. Sobre o conceito de Comunicação Metadramática, passo a 
citar o que Azevedo e Silva expôs: 

“…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 contrários, está no 
centro mesmo do diálogo e da ‘cura’ analítica e – quando atinge o nível 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 intimo’, 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.” 

Dava eu na altura os primeiros passos na minha formação psiquiátrica e 
psicoterapêutica, mas ficou-me este conceito no ouvido, influenciando a minha atuação 
clínica: estimulei a expressão artística em psicóticos internados ou atendidos na 
consulta de Psiquiatria do Serviço de Lisboa, 1º e 2º Bairro do Hospital Miguel 
bombarda (H.M.B.), e estive atento à linguagem artística na escuta psicoterapêutica. 
Além do mais, sendo J. Azevedo Silva o meu grupanalista, pude sentir a importância 
deste conceito no meu trabalho de análise pessoal. Tal permitiu-me um enfoque 
particular das experiências dos pacientes acompanhados por mim. 
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Do decurso da minha prática psicoterapêutica registei alguns casos, nos quais a 
expressão pela imagem, pelo som, pelo movimento ou pela metáfora, os tornam 
exemplos, que creio de todo o interesse mencionar. 

CASO I 

Gisela é uma mulher jovem, licenciada, professora do ensino secundário, que iniciara 
psicoterapia individual por Síndrome Depressiva, durante o decurso do seu primeiro 
ano de psicoterapia contou-me um sonho. Neste, vira-se no interior de um casulo, 
deitada nua, coberta de larvas que perfuravam o seu corpo. Ao acordar, experimentou 
intensa angústia, acompanhada por uma sensação de repulsa e nojo. Daí em diante, 
sempre que se deprimia, as imagens desse sonho apareciam, e descrevia-as quase 
como se se referisse a uma pintura, (fora agora, ter-lhe-ia sugerido pintar o sonho). 
Algum tempo mais tarde, voltou a ter um sonho idêntico, agora sem larvas, e dentro do 
casulo desfrutava de prazer auto-erótico. Ao contar o sonho, Gisela disse que sentia 
que algo estava a mudar dentro dela, como se se operasse uma metamorfose. Nesse 
momento da psicoterapia, Gisela passara a conseguir lidar melhor com os seus 
momentos de depressão, e com a frustração em relação à mãe, afetada de Depressão 
Bipolar. As imagens do sonho aparecem agora em momentos vários da psicoterapia, 
como a possibilidade de reparação do Self e dos objetos. 

CASO II 

José é um aluno de Economia, com graves dificuldades académicas, foi-me enviado 
por um colega com o diagnóstico de “perturbação da personalidade paranoide”. Foi 
integrado num grupo de psicoterapia de cariz grupanalítico. Desconfiado, 
frequentemente se irritava comigo ou com elementos do grupo. Nesses momentos, 
fazia-se vermelho, parecia que inchava, que crescia e (ao contrário do habitual, em 
que falava muito baixo) aparentava um trovão a falar. No entanto, assustava-se 
facilmente na rua. As buzinas dos carros agrediam-no, insultavam-no. 

Numa das sessões, é o primeiro a falar e diz-me: “O Sr. Dr. outro dia, estava no 
semáforo, numa 4L, quando eu ia a passar, e buzinou-me duas vezes e fez sinais de 
luzes duas vezes. Eu virei-me para trás e…”. “- Como se sentiu o José?” – interrompi 
eu. “ – Assustei-me”. “E o que lhe passou pela cabeça?” – perguntei. O José fez-se 
vermelho, inchou e vociferou: “ – Apeteceu-me arrancar a buzina e meter-lha no rabo!” 

Lembrando-me de algo que o José me contara da infância, disse: “- O José parece um 
dos balões que o seu irmão rebentava quando era bebé, para o assustar e o fazer 
chorar.” Desinchou surpreso e retorquiu : “ – O que é que isso tem a ver?”. “- O José 
parecia estar a querer rebentar para me fazer medo… aliás, aqui no grupo fá-lo 
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frequentemente, quando se sente ameaçado. Por que será que imaginou que era eu 
que estava dentro do carro a assustá-lo? Nem sequer tenho uma 4L…” 

Confrontou-se comigo, teimando que me vira uma vez de 4L no Hospital, o que até era 
verdade. Perguntei-lhe: “Por que será que me está a querer transformar em seu 
perseguidor? Assim acha que ando a rebentar balões atrás de si, e você rebenta que 
nem um balão para se defender.” Riu-se, ficou mais calmo e pode falar da sua 
insegurança e dos seus sentimentos de inferioridade. 

CASO III 

Joaquim é assistente universitário, com uma psicoterapia muito prolongada, procura-me 
após o falecimento do seu psicoterapeuta anterior. Apresenta fortes traços histriónicos 
de personalidade. 

Numa sessão, referindo-se à forma como evolui o seu trabalho de preparação do 
doutoramento, diz parecer um daqueles bonecos de mola para crianças, que quando se 
pressiona a mola desmembram-se e caem sobre si próprios. 

Várias sessões mais tarde, chega francamente atrasado, o que se estava a tornar 
rotina. Brinquei com ele, comentando o seu atraso, o que deu azo a que iniciasse um 
discurso implicativo, fazendo polémica de tudo o que eu dissesse. Reparei então que 
quando falava, Joaquim subia na cadeira e quando eu lhe respondia afundava-se na 
mesma, dobrando-se sobre si próprio. 

Disse-lhe: “O Joaquim parece o boneco de mola de que me falou outro dia.” Perguntou 
porque lhe dizia isso, e eu descrevi o seu subir e descer na cadeira e indaguei: “Com 
que é que isso está relacionado?” Após uma pausa, referiu-se a acessos de cólera 
seus em criança, aos quais a mãe respondia sempre com redobrada agressividade, 
humilhando-o. 

 

CASO IV 

Lurdes é uma mulher de 40 anos, autodidata e culta, procura a minha ajuda por 
Síndrome Depressiva arrastada; tem traços de personalidade de histeria e hipocondria. 
A sua situação financeira é precária, motivo que evoca para recusar fazer psicoterapia. 
No entanto há um outro motivo para recusar, já que de há alguns anos se mantém 
isolada em casa, quase sem sair, por ter “o coração muito fraco” (sic). Pede-me para 
vir à consulta uma vez por mês, mas para me ir escrevendo, ao que eu acedi. Durante 
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dois anos, Lurdes escreve semanalmente, só interrompendo em períodos de desalento 
ou porque se zangara.  

Nas suas vindas à consulta falamos sobre os temas das cartas e outros. As primeiras 
cartas são pobres descrições do dia-a-dia. Fui sugerindo que Lurdes também 
escrevesse contos ou poemas. Ao fim de quase dois anos, Lurdes ultrapassa os 
“problemas de coração”, consegue que uma irmã lhe pague a consulta uma vez por 
semana e escreve-me uma carta que incluía um poema: 

RENASCER 
 

“Cheguei! 
Estou aqui! 

Dolorida, descalça, esfarrapada, 
Mas estou aqui! 

Sou eu. 
Sou eu de novo! 

Revivi! 
Graças a ti! 
E um dia, 

Quando houver em mim 
A grandeza alcançada de olhar o que recebi, 

Ofertar-te-ei 
Rosas brancas sem fim.” 

 

Primeiro vem de ambulância, transportada nos braços dos bombeiros, depois 
progressivamente pelos seus meios. Continua a escrever-me, agora pródiga em poesia 
e relatos da infância. Numa carta fala dos sentimentos de abandono, noutra dos de 
rejeição pela mãe quando era criança. “Tu nasceste fora de horas e já vieste a mais” – 
dissera-lhe a mãe. Lurdes tem crises de angústia e logo escreve: 

 

“Doce anjo, 
Fica comigo 

Até eu adormecer. 
Fica comigo… 

Para que ao acordar 
Te possa ver… 

E, assim, dormirei 
Nos braços de Morfeu 
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Suavemente, 
Suavemente, 

Fica comigo doce anjo… 
Fica para sempre.” 

 

A pouco e pouco Lurdes tem deixado a posição de desespero e abandono em que me 
procurara, tendo começado a fazer projetos. 

Os exemplos clínicos apresentados parecem-me evidenciar bem as potencialidades da 
linguagem expressiva e reflexiva transmodal, própria à comunicação metadramática, a 
qual torna as pessoas propícias à atitude pré-reflexiva, expressiva e criativa inerentes 
ao fazer através das artes integradas. 

Mas infelizmente, na prática de psicoterapeuta nem tudo são casos bem sucedidos. 
Lembro-me, de entre vários, de uma cliente, aluna de Belas Artes, presentemente uma 
pintora reconhecida, que passava as sessões a fazer comentários estéticos à sala, a 
mim próprio, ou cobrindo-me de pinturas que trazia para as sessões. No entanto, 
interrompeu a sua terapia devido à sua grande dificuldade em verbalizar afetos. Não 
estava eu, então, preparado para utilizar o material que me era trazido por ela. 

Com muitos outros pacientes confrontei-me com dificuldades, e foram casos perdidos 
por mim, pelas suas grandes dificuldades de verbalização dos seus conteúdos internos, 
e refiro em particular pacientes psicóticos, toxicodependentes e psicossomáticos. 

Foi principalmente devido a estas dificuldades, partilhadas com uma colega, a Dra. 
Helena Correia, no final dos anos de 1980, principio dos de 1990, que suscitaram a 
curiosidade sobre uma alternativa em termos de psicoterapia, que possibilitasse a 
expressão pela arte. Deste modo chegamos à Arte Psicoterapia Integrativa. No decurso 
de uma viagem a Inglaterra a Dra. Helena é agradavelmente surpreendida pelo facto 
de aí existirem cursos de Arte Terapia, organizados em Institutos Universitários, sendo 
reconhecidos pelo United Kingdom Council of Psychotherapeuts. 

No sentido de iniciarmos a nossa formação nessa área estabelecemos contactos com 
Diane Waller, da Universidade de Londres, com Gerry McNeilly, um grupanalista inglês 
que trabalhou com Diane Waller e com Margot Sunderland do Institut for Arts in 
Therapyand Education. Optámos por este último, dado nos ter parecido na altura a 
abordagem mais interessante, uma vez que na Arte Psicoterapia Integrativa é normal 
integrar numa mesma sessão mais que um mediador, sendo disponibilizada a 
expressão pela pintura, pelo barro, pelo movimento, usar marionetes, utilizar tabuleiros 
com areia para brincar ao jogo da areia, fazer e usar mascaras, utilizar instrumentos 
musicais, servirmo-nos de poesia ou inventar contos. Também havia a vantagem de 
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nos possibilitar um curso modular, em que poderíamos deslocar-nos periodicamente a 
Londres. 

Cheguei a este ponto da minha comunicação e talvez vos tenha suscitado uma dúvida. 
Porquê ter escolhido a Arte Terapia para preencher as lacunas que eu sentia na minha 
formação e atuação como psicoterapeuta? Para nos esclarecer de como me pareceu 
cativador o setting da Arte Terapia, vou socorrer-me da formulação de um Arte 
Terapeuta inglês, John Birtchnell, com algumas modificações introduzidas por mim: 

a. A Arte Terapia é acessível a todos os pacientes que sintam apetência para se 
exprimir por esta forma, sem necessitarem de possuir qualquer talento 
especial; facilita a expressão em pacientes com dificuldades na verbalização. 

b. A escolha dos mediadores de expressão e a forma como utilizados são 
sempre significativos. Não é apenas o que é representado, mas como é 
representado e como se fala disso. A criação final, no caso da pintura ou 
modelagem ou de uma música gravada, ou de um tabuleiro de areia, 
apresenta-se de uma forma concreta para que todos vejam. Uma sequência 
de pinturas, por exemplo, pode com frequência revelar graficamente 
modificações em atitudes ou nas relações de objeto no decurso do tempo. 

c. A destrutividade e para além disso a evanescência das criações de Arte 
Terapia são uma importante qualidade; para alguns a destruição atual da 
pintura e a forma como ela é destruída pode ser um componente positivo da 
terapia. De qualquer modo a mensagem que incorpora deixará marca algures 
na memória do sujeito, nada sendo o mesmo a partir de então. 

d. A arte na fantasia, no mínimo, permite a recriação de algo perdido do 
passado; facilita pois a regressão. 

e. Pode ainda, a arte, permitir ao sujeito, na fantasia expressa entregar-se a atos 
desaprovados ou proibidos e desta forma terá a possibilidade da expressão 
parcial de motivações latentes ou reprimidas o que permitirá uma mais 
completa assimilação na sua personalidade. 

f. Relacionado com tal está a possibilidade de se ser saudavelmente irracional 
ou psicótico, por exemplo, no papel. 

g. Muito do expresso em Arte Terapia surge sob a forma de metáfora. O sujeito 
pode representar situações problemáticas, tal como, colocando pesos sobre 
uma cabeça desenhada ou esculpida, representar-se coberto por uma redoma, 
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sacudir-se como uma rolha perdida no mar, esvoaçar por todo o lado como 
uma borboleta ou declarar guerra ao mundo com os tambores. 

h. As criações podem não aludir ao que foi, mas ao que poderia ter sido, não ao 
que é mas ao que se deseja que venha a ser. 

i. A possibilidade de dialogar sobre o que foi expresso de forma não verbal cria 
a oportunidade de se passar ao processo secundário de comunicação. 

j. Os elementos específicos impulsionadores do processo arte terapêutico, que 
são segundo Escande, Franier e Girard, o “banho sensoriomotor”, a 
transferência transmediada destas excitações, o efeito contentor, pára 
excitante e de desoralização, a excitação estética na relação com os 
mediadores de expressão, estabelecendo a ponte com os elementos 
transferenciais e contratransferenciais. 

Tendo em conta a definição de psicanálise, formulada por Freud, em que este 
considera como tal “toda a investigação” reconhecendo “a transferência e resistência” e 
“tomando-os como ponto de partida para o seu trabalho…”, a Arte Psicoterapia como 
nós a vemos poder-se-á situar nesta linha. No entanto, tendo em conta a forma de 
abordagem do paciente e a forma de atuação do terapeuta, a Arte Psicoterapia 
Integrativa aproxima-se da Gestal Terapia, tal como formulada por Perls, ao lado de 
outras terapias de linha humanitária e de cariz catártico, como a Análise Transacional, 
de Eric Bern, a terapia do Grito Primal de Artur Janov, a Terapia da Nova Identidade 
de Daniel Casriel ou da Bioenergética de Lowen. Parece-me a mim realmente 
necessário recorrer a outras fontes do pensamento psicológico, que não só a 
psicanálise clássica, para perceber o fenómeno da Arte Psicoterapia e sem me 
estender quero referir Carl Jung, entre outros. Neste aspeto a Arte Psicoterapia é em 
potencial realmente uma psicoterapia integrativa. 
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2. O POLIMORFISMO DA ARTE DE SONHAR SER (BASEADO NA COMUNICAÇÃO 
APRESENTADA NO II CONGRESSO NACIONAL DE ARTE TERAPIA DA SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE ARTE TERAPIA, 2001) 

Numa comunicação, apresentada no I Congresso Nacional de Arte Terapia, da 
Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, em Dezembro de 2000, expus o essencial da 
minha perspectiva da “Arte de Sonhar Ser”. Recentemente descobri um texto, em prosa 
poética, de Bernardo Soares (pseudónimo de Fernando Pessoa), do Livro do 
Desassossego. O pequeno excerto define, melhor do que eu o poderia fazer, tal Arte: 

 “Tenho mais pena dos que sonham o provável, o legítimo e o próximo, do que dos que 
devaneiam sobre o longínquo e o estranho. Os que sonham grandemente ou são 
doidos e acreditam no que sonham são felizes, ou são devaneadores simples, para 
quem o devaneio é uma música da alma, que os embala sem lhes dizer nada. Mas o 
que sonha o possível tem a possibilidade real da verdadeira desilusão... O sonho que 
nos promete o impossível já nisso nos priva dele, mas o sonho que nos promete o 
possível intromete-se com a própria vida e delega nela a sua solução. Um vive 
exclusivo e independente; o outro submisso das contingências do que acontece... 
Durmo quando sonho o que não há, vou despertar quando sonho o que pode haver”. 

Não pretendo debruçar-me neste artigo sobre o poético dessa ideia da Arte de Sonhar 
Ser. É, antes, meu intuito refletir sobre os aspetos inerentes à conceção daquela Arte. 
Todo o artista tem de ser também um artesão, alguém que domina um conjunto de 
técnicas ou competências que lhe possibilitam criar (embora isto seja acessório no 
processo de Arte Psicoterapia). Assim toda a Arte implica o recurso a artifícios. O Arte 
Psicoterapeuta para que possibilite ao paciente aceder à Arte de Sonhar Ser, terá 
também de estar habilitado com um conjunto de conhecimentos teóricos e técnicos que 
forneçam suporte ao sujeito visado. É sobre este enquadramento teórico-técnico que 
eu me debruço agora. 

Aparentemente o termo Arte Terapia terá sido cunhado pelo artista britânico Adrian Hill 
na década de 1940, aquando de publicação do seu livro Art versus Illness. Este seu 
trabalho é secundado por vários outros na década de 40, dando diferentes ênfases ao 
efeito terapêutico da criação de arte (a arte como terapia, na perspectiva de Edith 
Kramer, U.S.A.) ou as potencialidades diagnósticas e interpretativas do objeto da arte 
(a psicoterapia através da arte, desenvolvida por Margaret Naumburg, U.S.A.). Já 
desde o início do século XX vinha a ser dada atenção, por parte de psiquiatras, 
psicólogos e artistas, às criações artísticas de doentes mentais, em vários países, de 
que resultaram, por exemplo, os movimentos de Arte Bruta ou Arte Crua, de Dubuffet, 
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em França, as coleções de Prinzhorn em Heidelberg, bem como as exposições e a 
coleção do Museu do Inconsciente, de Nise da Silveira, no Brasil. 

As primeiras intervenções de Arte Terapia efetuadas por artistas em Hospitais 
Psiquiátricos, deram origem a uma abordagem particular arte terapêutica que se 
mantém até aos nossos dias. A ênfase era colocada na criação artística livre em 
ateliers de artes plásticas, funcionando em regime aberto nas instituições. Exceção foi 
a intervenção de Margaret Naumburg e seus seguidores. O trabalho daquela era 
sustentado pela teoria e prática psicanalítica, encorajando o desenho espontâneo e as 
associações livres. 

Constatamos pois que praticamente desde o seu início surgem duas perspectivas 
diferentes em Arte Terapia. 

Ao longo do séc. XX vão sendo desenvolvidos vários outros modelos de intervenção, 
relacionados com a formação artística ou psicoterapêutica prévia dos seus percursores, 
com os contextos e populações alvo nos quais intervinham. Assim surgiram várias 
designações, entre as quais realço: 

a. Arte Terapia Expressiva (ligada à Terapia Centrada no Cliente de Carl 
Rogers); 

b. Arte Psicoterapia Integrativa (ligada à Gestalterapia e à Análise Transacional); 

c. Terapia ou Psicoterapia Mediada (na aceção de Jean Luc Sudres, pressupõe-
se pela arte, centrada na criação); 

d. Terapia ou Psicoterapia Criativa (também focalizada nos efeitos inerentes ao 
processo de criação artística); 

e. Arte Psicoterapia (colocando a ênfase nos fenómenos ocorridos a partir da 
criação artística e iluminados na relação sujeito-terapeuta); 

f. Psicoterapia de Mediação Criativa (em que o papel de artista fornecido ao 
paciente lhe possibilita adquirir uma função social). 

Muitas outras designações têm sido propostas, em torno da polémica denominação de 
Arte Terapia. Omiti por exemplo várias formas de intervenção grupal. 

Não é meu propósito desenvolver estas abordagens, portanto não me alongo a 
enunciar todas as perspetivas e seus fundamentos. É apenas relevante ressalvar que 
existe hoje uma multiplicidade de intervenções e perspetivas técnicas em Arte Terapia, 



 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 58 - 

 

aplicadas a contextos próprios, e implicando uma postura técnica particular, por parte 
dos Arte Terapeutas. Tal não significa que umas sejam melhores que as outras, apesar 
de por vezes haver grande criticismo entre os defensores de perspectivas diferentes. 
Antes pelo contrário parece-me que tal contribui muito para o enriquecimento e 
validação da Arte Terapia, já que tal diversidade possibilitou a amplitude atual de 
aplicações da Arte Terapia. Assim, a Arte Terapia não é uma intervenção estática, é 
algo em mudança, em transformação. 

A evolução da minha prática como arte psicoterapeuta é exemplo dessa diversidade de 
perspectivas e intervenções. Comecei há mais de 10 anos, confrontado com as 
produções artísticas trazidas pelos meus pacientes, ou pelo pedido de recorrerem à 
expressão artística, em sessões de psicoterapia de inspiração analítica, verbal (já que 
a minha formação prévia era psiquiátrica e grupanalítica). 

Procurava então, integrar nas sessões o que era trazido ou produzido pelos pacientes 
mantendo no entanto uma postura analítica, ou seja interpretativa. As dificuldades e os 
desafios sentidos constituíram motor para procurar aprofundar os meus conhecimentos 
nesta área. Não encontrando referências, nem qualquer possibilidade de formação em 
Portugal, na altura, foi em Inglaterra juntamente com a minha colega Dra. Helena 
Correia que me foi possível desenvolver os conhecimentos sobre Arte Terapia. O 
modelo em que então fiz formação designa-se por Arte Psicoterapia Integrativa. É uma 
abordagem de desenvolvimento relativamente recente, inovadora por integrar as 
diferentes formas de arte em Psicoterapia. 

Tendo entretanto iniciado grupos de Arte Terapia no Hospital Miguel Bombarda, em 
Lisboa, com pacientes psicóticos de evolução prolongada, verifiquei que o modelo 
integrativo era de difícil aplicação a esta população, já que exigia uma capacidade de 
execução, cognitiva, de simbolização e de identificação dos afetos, que os pacientes 
não possuíam. Tais fatores, foram identificados por mim, como as causas de não 
aderência ao modo de intervir integrativo. Além disso, sendo uma abordagem 
facilmente catártica, pareceu-me pouco indicada, e potencialmente desestruturante, 
para pacientes com um Eu frágil. A partir da investigação de literatura sobre Arte 
Terapia com doentes psicóticos, optei pela constituição de grupos abertos lentos, de 
expressão livre pelas artes plásticas, ou seja, grupos vivenciais. Num contexto de 
atelier de artes plásticas (em que procurámos transformar uma pequena sala, com 
poucas condições), uma mesa grande, em cima da qual estavam os materiais (folhas 
de papel, lápis de vários tipos, tintas, pincéis, barro, etc.), servia de local de reunião, 
com os pacientes sentados em volta. Eram livres para começar a criar logo que o 
entendessem. O arte terapeuta circulava pela sala, disponível para atender a 
necessidades dos pacientes, intervindo como moderador de conflitos. Quando todos 
acabavam de criar, partilhavam entre si os trabalhos, dialogando acerca das criações, 
ponto de partida para o aflorar de outras temáticas. As comunicações dos pacientes 
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eram sustentadas por uma atitude empática do arte terapeuta. Oferecia também novas 
perspectivas através de reformulações e questões colocadas aos membros do grupo e 
incentivava diálogos significativos entre eles. A preocupação central era fornecer um 
contexto mais humanizado de relação, onde as angústias e carências básicas de afeto 
pudessem ser catalizadas. Apesar de ser uma intervenção essencialmente não diretiva, 
o arte terapeuta podia também oferecer regularmente contos de fada ou outras histórias 
ao grupo, a partir das quais os pacientes criavam. Tal possibilitava a introdução duma 
espécie de jogo criativo, através dos materiais artísticos, estruturando dinâmicas de 
caos, próprias de grupos com psicóticos e assim favorecendo a coesão grupal, já que 
todo o grupo focalizava a sua atenção num determinado objetivo. Habitualmente no 
final havia um pequeno lanche, que possibilitava um convívio relaxado entre os 
pacientes. Esta abordagem possibilitou a aderência dos pacientes, alguns dos quais ao 
fim de quatro anos continuavam a frequentar os grupos. Sem grandes intuitos 
psicoterapêuticos, verificou-se melhoria das relações interpessoais, a aquisição de 
símbolos mais diferenciados, refletido na capacidade de comunicação dos pacientes, 
um maior sentido de autonomia por parte de alguns desses pacientes e o 
desenvolvimento de competências sociais, tornando possível a sua integração em 
programas de reinserção social, bem como uma menor reincidência de surtos 
psicóticos. Nesta intervenção hospitalar fui secundado por Helena Correia, Susana 
Catarino, Fátima Matos e Daniela Martins, que deram continuidade e consolidaram o 
trabalho por mim desenvolvido. 

Ainda durante a formação em Londres, contactei com Gerry McNeilly, um grupanalista 
e arte terapeuta sénior, percursor do modelo da Arte Terapia Grupanalítica. Mais tarde 
convidámo-lo para vir a Portugal orientar o I Curso de Arte Terapia Grupanalítica, da 
Sociedade Portuguesa de Arte Terapia. A perspectiva de Gerry McNeilly foi essencial 
na minha prática de Arte Psicoterapia com grupos. Em 1984, com o seu artigo 
Directive and Non-Directive Aproaches in Art-Therapy, McNeilly lançou as bases da 
Arte Terapia Grupanalítica. Esta abordagem combinava as teorias de Foulks e Bion 
aplicadas a grupos de Arte Terapia. “A abordagem é psicodinâmica, favorecendo a 
totalidade da experiência grupal” (McNeilly, 1987). No artigo referido demarcou duas 
formas específicas da intervenção grupal em Arte Terapia, com desenvolvimentos 
próprios em Inglaterra: a abordagem diretiva ou temática e a não diretiva ou não 
temática (ou seja grupanalítica). Os grupos temáticos de Arte Terapia são então 
contestados por Gerry McNeilly, que considera que a escolha de um tema pode ser 
devido às próprias necessidades do arte terapeuta e não dirigidas às dos clientes. Por 
outro lado ao não permitir que o grupo sentisse a ansiedade inerente ao livre arbítrio, o 
terapeuta será tendencialmente sentido como gentil, nutridor e cuidador, surgindo assim 
um obstáculo à livre expressão da agressividade no grupo e para com o terapeuta. Por 
outro lado, ao desenvolverem-se posturas de submissão e agrado para com o 
terapeuta, reforça-se a dependência, e o grupo esperará ser nutrido com o tema. O 
tema poderá, pelo contrário, expor o sujeito à emergência abrupta e descontextualizada 
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de afetos intensos, os quais seriam difíceis de entender e conter, quer pelo grupo, quer 
pelo terapeuta. Os grupos de Gerry McNeilly reúnem-se uma a duas vezes por 
semana, durante cerca de 90 minutos. A sessão inicia-se com a criação artística, após 
o que a dinâmica grupal evolui para a verbalização. A função do terapeuta é 
interpretar, se possível dirigindo as interpretações a todo o grupo. As imagens criadas 
não são exploradas pelo terapeuta, permanecendo no fundo, enquanto a comunicação 
verbal constituirá a figura. 

Posteriormente à minha intervenção grupal de Arte Terapia com pacientes psicóticos no 
Hospital Psiquiátrico, iniciei grupos em contexto privado. No modelo de Arte 
Psicoterapia Grupanalítica, a que dei cunho pessoal. Os grupos reúnem-se uma vez 
por semana durante três horas, sendo constituídos por 7 a 9 membros. Tendo em 
conta as particularidades do modelo português de Grupanálise, delineado por Eduardo 
Cortesão, nomeadamente os conceitos de padrão e os níveis mutáveis de 
interpretação, introduzi algumas alterações na estrutura dos grupos, relativamente ao 
preconizado por Gerry McNeilly. Numa fase inicial a comunicação verbal evolui, de 
forma a que a matriz grupal seja ativada, e permitindo focalizar a comunicação em 
temáticas profundas e ricas de afeto. A interpretação de criatividade é formulada ao ser 
sugerido a passagem à fase da criação artística. Após terem sido terminados os 
trabalhos de arte, o grupo volta a sentar-se em círculo. As imagens servem então de 
ponto de partida para a comunicação verbal, facilitando a compreensão das 
transferências transmediador e colaterais, o esclarecimento das identificações projetivas 
e o revivenciar de relações objetais regressivas, que o impacto das diferentes imagens 
desencadeiam nos membros do grupo. No sentido de manter o foco da comunicação 
na análise, adoto uma postura interativa com os membros do grupo, veiculando o 
padrão através de questões, reformulações, referências interpretativas e interpretações. 

Paralelamente ao desenvolvimento do meu trabalho clínico com Arte 
Terapia/Psicoterapia, contribuí para a fundação da Sociedade Portuguesa de Arte 
Terapia, oficialmente criada em 1997. Um dos objetivos da Sociedade foi iniciar o 
treino de arte psicoterapeutas. A exemplo da formação que frequentei em Inglaterra, 
essencialmente prática e experiencial, criei para os formandos grupos designados de 
psicoeducacionais, os quais possibilitam a apreensão das técnicas de Arte Terapia, 
através de temas a explorar pelo grupo. Desenvolvi para estes grupos um projeto que 
possibilita a sensibilização para com as potencialidades terapêuticas das artes, o 
desenvolvimento do perfil de Arte Terapeuta, e da criatividade dos formandos, bem 
como a exploração da consciência de si mesmos através das artes. Centrados na 
criação artística verificou-se que tais grupos ganhavam cunho terapêutico, ao 
fornecerem uma oportunidade para o contacto com a “realidade interna”, expressa 
através dos objetos da arte. A experiência adquirida e os resultados obtidos neste tipo 
de grupos, bem como em workshops temáticos, permitiram-me objetivar as 
potencialidades psicoeducacionais da Arte Terapia. Existe uma longa tradição de 
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intervenções temáticas grupais em Arte Terapia. Neste tipo de abordagem o arte 
terapeuta estabelece um projeto de trabalho, em função da população, escolhendo 
temas que fornece ao grupo, como ponto de partida para a criação artística. Vários 
centros de formação de Arte Terapia e muitos formadores (Diane Waller, 1993, Group 
Interactive Art Therapy) recorreram a este método directivo como forma de possibilitar 
aos alunos, através da vivência criativa, a apreensão dos temas teóricos. Numa 
variante semi diretiva deste método, o arte terapeuta recorre à imaginação guiada, ou a 
histórias, a partir das quais os pacientes ou formandos elegem um tema a explorar. 
Propuss designar esta forma de intervenção como Arte Terapia Psico Educacional. A 
relação terapêutica ou pedagógica é focalizada no processo de criação e no trabalho 
de arte, favorecendo a obtenção de conhecimento e providenciando experiências 
corretivas, tornado possível a aquisição de novas estratégias de adaptação à realidade, 
ou a reformulação de padrões de mal adaptação, como por exemplo, padrões de 
relacionamento interpessoais. A interatividade grupal favorece a aprendizagem 
conjunta. 

Após a admissão da Sociedade Portuguesa de Arte Terapia como Membro da 
Sociedade Internacional de Psicopatologia da Expressão e Arte Terapia (S.I.P.E.A.T.) 
convidámos para um seminário em Lisboa, o Dr. René Pandelon, secretário das 
Relações Exteriores daquela Sociedade, psiquiatra, psicanalista lacaniano e Diretor do 
Espaço de Criação Intersectorial do Centro Hospitalar de Monfavet (Avignon, França). 
Aqui funcionam vários ateliers de Psicoterapia de Mediação Criativa (pintura, teatro, 
escrita, fotografia, canto e costura). Os ateliers destinam-se principalmente a pacientes 
psicóticos, internados ou em ambulatório e são co-animados por uma equipa composta 
por técnicos de saúde mental e artistas. Considerando que o psicótico se situa fora do 
Discurso (da ordem da forclusão do significante do Nome do Pai, na terminologia de 
Lacan), será necessário criar uma solução para lhe fornecer uma ligação social que 
sustente a sua existência. A obra de arte suprirá o Significante (ausente pela 
forclusão), tanto ao nível do imaginário (fornecendo assim um suporte de identificação 
imaginária, ou objeto calmante da falha), quer ao nível simbólico (pela lógica do seu 
processo), mas sobretudo “constitui um suprimento real reinscrevendo o psicótico num 
banho de linguagem e num circuito de trocas” (René Pandelon, 2001). Assim o 
paciente psicótico é investido como artista, papel que lhe permite ocupar um lugar na 
sociedade. As criações realizadas neste contexto são expostas em galerias de arte, 
com possibilidade de serem vendidas. A este tipo de intervenção atribuí a designação 
de Arte Terapia Vivencial, Artística. 
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O ecletismo da minha formação, prática clínica e experiência pedagógica em Arte 
Terapia serviu de fundo para a criação do que designei por Modelo Polimórfico de 
ArteTerapia.1 (Quadro 1 A e atualizações 1 B e 1 C) 

 

QUADRO 1 A - MODELO POLIMÓRFICO DE ARTE TERAPIA (Formulação inicial, 2001) 

ARTE TERAPIA PSICO EDUCACIONAL ARTE TERAPIA VIVENCIAL 

Temática 
Diretiva 
a-1) Mono-Mediada 
a-2) Integrativa 
Semi Directiva 
b-1) Mono-Mediada 
b-2) Integrativa 

Propriamente dita 
(mono-expressiva) 
a-1) Individual 
a-2) Grupal 
Artística 
(Ateliers de Psicoterapia 
de Mediação Criativa) 

  
ARTE PSICOTERAPIA  ARTE PSICOTERAPIA ANALÍTICA 

a) Estrita (à expressão plástica) 
a-1) Individual 
a-2) Grupal (Intervenções de base sistémica, 
Dounely, 1989 e Deco, 1990) 
b) Integrativa 
 

a) Estrita (à expressão plástica) 
a-1) Individual 
a-2) Arte Terapia Grupanalítica  
(modelo de Gerry McNeilly) 
b) Poli-Mediada 
b-1) Individual 
b-2) Arte Psicoterapia Grupanalítica (modelo português) 
 

                                                      

1
 Desta forma, e como se verá mais à frente, são possíveis quatro modos principais de Arte Terapia e 

catorze combinações possíveis de intervenção, ou seja, aplicações da técnica, adaptáveis a contextos 
próprios e a populações-alvo específicas. Tal exigirá do arte psicoterapeuta uma formação teórico-clínica 
eclética e uma prática clínica diversificada, que lhe possibilitem a adopção de posturas técnicas próprias 
(catalizadora, orientadora, facilitadora, condutora ou analítica, entre outras) a cada modo de intervir. 
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QUADRO 1 B - MODELO POLIMÓRFICO DE ARTE TERAPIA (Reformulação, 2004) 

ARTE TERAPIA PSICO EDUCACIONAL OU 
TEMÁTICA      (INDIVIDUAL OU GRUPAL) 

ARTE TERAPIA VIVENCIAL 
(INDIVIDUAL OU GRUPAL) 

1- Temática estruturada 
2- Tema emergente-estruturada 
3- Tema emergente-estrutura adaptada 
 

1- Potencial 
2- Polimodal 
3- Artística 
4- Livre 

ARTE PSICOTERAPIA INTEGRATIVA ARTE PSICOTERAPIA ANALÍTICA 

- Individual 
- Grupal  
(em contexto de intervenções familiares e de casal) 
 

- Individual 
- Grupal 
 

QUADRO 1 C - MODELO POLIMÓRFICO DE ARTE TERAPIA (Reformulação, 2016) 

ARTE TERAPIA TEMÁTICA OU  GNOSOLÓGICA     
(INDIVIDUAL OU GRUPAL) 

ARTE TERAPIA VIVENCIAL 
(INDIVIDUAL OU GRUPAL) 

1- Temática estruturada 
2- Tema emergente-estruturada 
3- Tema emergente-estrutura adaptada 
 

1- Potencial 
2- Polimodal 
3- Artística 
4- Livre 

ARTE PSICOTERAPIA INTENSIVA ARTE PSICOTERAPIA DIAGENÉSICA 

- Individual 
- Grupal  
(em contexto de intervenções familiares e de casal) 
 

- Individual 
- Grupal 
 

Num livro lançado em 2000 por Andrea Gilroy e Gerry McNeilly, intitulado “The 
changing shape of ArtTherapy”, encontrei o artigo de Joy Schaverien “The Triangular 
Relationship and Aesthetic Contertransference.” Esta é uma analista junguiana e Arte 
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Psicoterapeuta. Doutorada, é Professora Associada da Universidade da Sheffield, entre 
outros cargos. Com uma longa experiência clínica em Arte Terapia e em Análise 
Psicológica, publicou vários artigos sobre Arte Terapia em livros, na década de 90. No 
trabalho editado, ela procura sistematizar as intervenções em Arte Terapia, que 
distingue em três categorias diferentes: 

a. Arte Terapia 

b. Arte Psicoterapia 

c. Arte Psicoterapia Analítica 

Esta sua categorização vai de encontro à desenvolvida por mim no início da 
constituição da Sociedade Portuguesa de Arte Terapia. Só recentemente incluí a 
categoria de Arte Terapia Psico Educacional, a qual me parece não ser contemplada 
por Schaverian, dado que ela apenas se debruça sobre as intervenções individuais em 
Arte Terapia, em que a relação terapêutica se organiza a partir do triangulo cliente – 
pintura – terapeuta, não contemplando as intervenções grupais (Fig. 1). 

Recorrendo à teoria da Gestalt, Schaverian usa o conceito de figura-fundo para definir 
diferentes arranjos daquele triângulo nas perspectivas distinguidas.  

Considerando os componentes da relação terapêutica teorizados por Greenson 
(1967), acrescenta o que designou por transferência de bode expiatório (scape goat), 
preferindo eu a designação de transferência transmediador. 

Fig. 1 – Triângulo da Relação Terapêutica em Arte Terapia/Psicoterapia 
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Assim temos:  

a. relação real (pessoa a pessoa) 

b. aliança terapêutica 

c. transferência / contratransferência 

d. transferência transmediador 

 

Estes aspetos da relação terapêutica têm características próprias em cada uma das 
três categorias de ArteTerapia/Psicoterapia identificadas por Schaverian (Fig. 2). 

 

 
 Arte 

Terapia 
Arte 

Psicoterapia 
Arte Psicoterapia 

Analítica 

Relacionamento Real  * * * *  * * *  * * *  

Aliança Terapêutica  * * * *  * * * *  * * * *  

Transferência   * * * *  * * * *  

Transferência Trans-
Mediador (scapegoat) 

 
* *  *  * * * *  

Fig. 2 – Componentes da relação terapêutica em diferentes formas de Arte Terapia/Psicoterapia (adaptado 
de Shaverien, 2000). 

Relativamente à Arte Terapia (a que acrescentei vivencial e psico educacional), o 
processo de criação e o objeto de arte ocupam o lugar de figura (fig.3 e 4), onde se 
focalizara a intervenção. A relação terapêutica constitui o fundo que suporta o processo 
terapêutico. O terapeuta terá um papel secundário, será como que uma testemunha 
(Learmonth, 1994). Assim “a principal característica da Arte Terapia (Vivencial) é o 
comprometimento não verbal do cliente com a pintura... Esta oferece um meio através 
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do qual o espaço entre o mundo interno e o externo pode ser mediado” (Schaverian, 
2000). Tal imprimirá mudanças no modo como o paciente se vê e relaciona consigo 
próprio (com o seu Self), ou seja possibilita alterar o sentido de si através do processo 
criativo e da observação da imagem. Se bem que o psicoterapeuta possa estar 
habilitado a entender analiticamente os fenómenos ocorridos neste contexto, 
nomeadamente a transferência e o aflorar de elementos inconscientes, manterá uma 
postura não interpretativa (pelo menos direta). Os aspetos principais da relação 
terapêutica postos em jogo serão a relação real (pessoa a pessoa), a aliança 
terapêutica e, no meu entender secundariamente, a transferência transmediador (fig. 
2). Esta forma de intervenção tem as suas raízes na prática dos pioneiros da Arte 
Terapia, muitos dos quais consideravam que a arte continha em si um potencial 
curativo. 

Para Schaverian na Arte Psicoterapia (fig. 2) a relação real, a aliança terapêutica e a 
transferência são os vértices da intervenção, mas as pinturas raramente são 
incorporadas na transferência. Aqui “a relação terapêutica seria a figura e a pintura 
(criação) o fundo (fig. 5)... As pinturas ilustram a relação terapêutica ou recontam 
alguns aspetos da história. Podem até registar a transferência de algum modo, mas 
são essencialmente um inconveniente para uma transferência pessoa a pessoa mais 
intensa e para o relacionamento contratransferencial” (Schaverian, 2000). Esta 
abordagem implica um contexto de intervenção bem estruturado, como em qualquer 
intervenção de inspiração analítica com limites bem definidos como regularidade 
semanal, local de encontro, horário, tempo limite das sessões e outros aspetos do 
contrato terapêutico. O processo de criação artística tem um lugar secundário. Os 
fenómenos transferenciais para com o terapeuta tornam-se dominantes, enquanto as 
criações têm um valor ilustrativo. Nesta perspectiva o cateto cliente-terapeuta, da 
relação triangular, é predominante. O psicoterapeuta interpreta, acerca do impacto das 
pinturas, na relação cliente-terapeuta, com base no enquadramento fornecido pelas 
teorias psicanalíticas, em particular as teorias das relações objetais. As pinturas são 
objetivadas como expressando “elementos de comportamento regressivos”, o que reduz 
o impacto das imagens. Assim os processos não verbais, relacionados com as criações 
são minimizados (Schaverian, 2000). Tal é contrabalançado pela atenção acurada do 
psicoterapeuta em relação ao material inconsciente, que emerge duma forma mais 
espontânea pelas artes, posto ao serviço do conhecimento e elaboração conscientes. 

 

 

 

 

Fig. 3 - Triângulo da relação terapêutica em 
Arte Terapia Vivencial 

Fig. 3 - Triângulo da relação terapêutica em 
Arte Terapia Psico Educacional 
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Na conceitualização de Schaverian não é, no entanto, possível estabelecer uma linha 
limite definida entre a Arte Psicoterapia e a Arte Psicoterapia Analítica. Podem 
representar momentos intercambiados dum mesmo processo, dependendo do enfoque 
dado quer pelo cliente, quer pelo psicoterapeuta. Algo que as poderá distinguir é o 
facto de em Arte Psicoterapia Analítica poder haver duas sessões semanais. Por 
exemplo, em Arte Terapia Grupanalítica, quando o processo grupal é analisado, as 
imagens fornecem o fundo. Noutras alturas o foco do olhar pode ser o indivíduo no 
grupo ou ser dirigido para a imagem. No entanto, na abordagem de Gerry McNeilly, 
este não investiga ativamente a natureza simbólica profunda da imagem. Isto deve-se 
ao facto de os seus grupos terem duração de cerca de 90 minutos, não havendo muito 
tempo disponível para tal, e assim por uma questão de economia de tempo, é preciso 
que o arte psicoterapeuta se focalize na análise da dinâmica grupal. No entanto, 
quando trabalhamos em grupos de 3 horas de Arte Psicoterapia Grupanalítica, como no 
modelo português, tal questão já se não coloca e a atenção pode fluir entre os 
processos grupais, os indivíduos e sua interação com a criação. Dessa forma o 
triângulo relacional é amplamente ativado (fig. 6). “A pintura interrelaciona-se com a 
transferência pessoa a pessoa e com a contratransferência. Nem a figura nem o fundo 
são prioritários; têm valor equivalente, criando e alterando o foco, integrando 
plenamente as pinturas na transferência” (Schaverian, 2000).O termo analítico desta 
intervenção, pretende sinalizar que o objetivo da intervenção é tornar o inconsciente 
consciente, o que se obtém, quer através da interação do sujeito-criador com o seu 
trabalho de arte, quer através dos restantes aspetos da relação terapêutica. A tensão 
originada a partir da ativação plena do triângulo, colocará o trabalho de arte num lugar 
central e no contexto dos fenómenos transferênciais (nomeadamente da transferência 
transmediador) e contratransferênciais. Através de uma perspectiva intersubjetiva da 
contratransferência, a imagem criada, já de si matéria intersubjetiva por excelência, 
será plenamente integrada no contexto da relação terapêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Triângulo da relação terapêutica em Arte Psicoterapia Integrativa 

Fig. 5 – Triângulo da relação terapêutica em Arte Psicoterapia Analítica 
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Em relação à perspetiva intersubjetiva escreveu Stollorow em 1984: “A análise procura 
iluminar o fenómeno que emerge dentro de um campo psicológico específico pela 
intersecção de duas subjetividades – a do paciente e a do analista ... A análise é 
ilustrada aqui como uma ciência do intersubjetivo, focando-se na interrelação dos dois 
mundos subjetivos, diferentemente organizados, do observador e do observado. A 
posição observadora é sempre de dentro, mais que exterior, do campo intersubjetivo... 
a ser observado, facto que garante a introspeção e a empatia como métodos de 
observação...Paciente e analista juntos formam um sistema psicológico indissolúvel, e é 
este sistema que constitui o domínio da investigação analítica”. Dentro desta perspetiva 
poder-se-á dizer sobre a Arte Psicoterapia Analítica que o indivíduo criador, o objeto de 
arte e o psicoterapeuta constituem um sistema psicológico global, dando lugar, para 
além das características da relação terapêutica referidas anteriormente (fig. 2), à 
emergência e utilização terapêutica, do que Schaverian designou por 
contratransferência estética. Esta resulta do impacto causado no Arte Psicoterapeuta 
pela imagem, ao incorporar e veicular uma mensagem sintética e ambígua, no centro 
do triângulo terapêutico. 

QUADRO 1 A - MODELO POLIMÓRFICO DE ARTE TERAPIA (Formulação inicial, 2001) 

ARTE TERAPIA PSICO EDUCACIONAL ARTE TERAPIA VIVENCIAL 

Temática 
Diretiva 
a-1) Mono-Mediada 
a-2) Integrativa 
Semi Diretiva 
b-1) Mono-Mediada 
b-2) Integrativa 

Propriamente dita 
(mono-expressiva) 
a-1) Individual 
a-2) Grupal 
Artística 
(Ateliers de Psicoterapia 
de Mediação Criativa) 

  
ARTE PSICOTERAPIA  ARTE PSICOTERAPIA ANALÍTICA 

a) Estrita (à expressão plástica) 
a-1) Individual 
a-2) Grupal (Intervenções de base sistémica, 
Dounely, 1989 e Deco, 1990) 
b) Integrativa 
 

a) Estrita (à expressão plástica) 
a-1) Individual 
a-2) Arte Terapia Grupanalítica  
(modelo de Gerry McNeilly) 
b) Poli-Mediada 
b-1) Individual 
b-2) Arte Psicoterapia Grupanalítica (modelo português) 
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Voltando à classificação proposta por mim para o Modelo Polimórfico de Arte Terapia 
(Quadros 2, 3, 4 e 5) verificamos que existem dois modos principais de intervenção: 

a. Arte Terapia  

b. Arte Psicoterapia 

O primeiro adequa-se particularmente à prática institucional de Arte Terapia. Necessita 
o Arte Terapeuta de competências teóricas de cariz psicodinâmico, menos 
diferenciadas, a favor de competências técnico-artísticas ou pedagógicas. As 
intervenções são criteriosamente planificadas. 

A Arte Psicoterapia necessita de um setting adequado, exigindo um nível muito elevado 
de diferenciação teórica, de cariz psicodinâmico, por parte do arte psicoterapeuta. 
Opera-se na emergência espontânea criativa e verbal no aqui e agora. 

Foram estas as linhas de orientação que me levaram a desenvolver na Sociedade 
Portuguesa de Arte Terapia, uma formação de Arte Terapeuta Institucional, de dois 
anos e uma formação de Arte Psicoterapeuta, de 5 anos. 

QUADRO 2 – ARTE TERAPIA VIVENCIAL (atualização, 2017) 

SETTING ARTES PAPEL ARTE TERAPEUTA APLICAÇÕES 

A. Tipos de intervenção:  
- Estúdios. 
 
B. Locais: 
- Instituições hospitalares 
de saúde mental e outras 
(doentes somáticos). 
- Unidades de vida 
protegida. 
- Centros de dia. 
- Estabelecimentos 
prisionais e serviços de 
reinserção social. 
- Comunidades 
terapêuticas. 
- Escolas. 
- Lares. 

Mono ou poli-
mediada, com ou 
sem combinação 
facilitadora de 
recursos técnico-
artísticos 

A. Função: 
- Não-diretivo. 
- Mediador de conflitos (a 
subtil arte de pouco intervir). 
- Facilitador e contentor  
(eventualmente fornecendo 
competências técnicas). 
 
B. Apetências: 
- Promoção da criatividade. 
- Fornecimento de ligação 
social. 
- Sociabilização. 
- Possibilitar uma vivência de 
integração grupal e desen-
volutiva num ambiente 
criativo. 

- Pacientes psicóticos em 
particular de evolução 
prolongada, com ou sem 
deterioração mental. 
- Pacientes psicóticos 
agudos. 
- Idosos com ou sem 
grave deterioração 
motora. 
- Perturbação da 
personalidade do grupo A 
- Crianças, em particular 
institucionallizadas. 
- Pacientes “neuróticos” 
com pouca capacidade 
de insight. 
- Pessoas com défices 
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- Empresas. 
- Outras instituições. 

C. Orientação: 
- Adota-se uma estratégia 
terapêutica mais próxima das 
intervenções humanísticas. 

do desenvolvimento ou 
do espetro autistico. 
- Pacientes somáticos. 
- Pessoas com 
necessidades de 
desenvolvimento criativo 
ou com problemáticas 
relacionadas com o 
stress. 

TÉCNICA DE 
FACILITAÇÃO 

INTERPRETAÇÃO ALIANÇA TERAPÊUTICA RELACIONAMENTO 
REAL 

+ - ++++ ++++ 

TRANFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA 
TRANSMEDIADO

R 

ESTRUTURA EXPRESSÃO (E) 
CRIAÇÃO (C) 

SIGNIFICAÇÃO (S) 
APRENDISAGEM (A) 

OU GNOSE 
Os fenómenos 
transferenciais não são 
evidenciados. 

+ + Centrada na criação livre de 
objetos de arte, sendo 
programada a exploração e 
aprendizagem de diferentes 
recursos técnicos artísticos. 

C 
E 

 

VARIANTES DA ARTE TERAPIA VIVENCIAL(atualização, 2017): 

Potencial – O arte terapeuta específica e aplica os recursos técnicos artísticos de acordo com as 
potencialidades simbólicas, comunicacionais, criativas e de concretização, que melhor se adaptam às 
necessidades dos indivíduos a intervir. 
Polimodal – É “desenhado” pelo arte terapeuta um encadeamento criativo utilizando dois ou mais recursos 
técnico artísticos de acordo com uma coerência intermodal que permite através do continuo criativo propiciar 
a manifestação significativa e transformadora da população alvo. 
Artística – Enfocando uma técnica artística, o Arte Terapeuta propicia a mestria da mesma pelos utentes de 
modo a promover a artisticidade potencial colocada ao serviço da evolução transformadora do seu 
autoconhecimento. 
Livre – Num espaço propiciador do fazer artístico espontâneo e autodeterminado, com a possibilidade da 
escolha dos recursos técnico artísticos de um determinado mediador, com diversas possibilidades à 
disposição, promove-se a emergência criativa significante e transformadora. 
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QUADRO 3. - ARTE TERAPIA PSICO EDUCACIONAL (até 2008) 
ARTE TERAPIA TEMÁTICA OU GNOSIOLÓGICA (a partir de 2008). (Atualização, 2017) 

SETTING ARTES PAPEL ARTE 
TERAPEUTA 

APLICAÇÕES 

A. Tipo de intervenção: 
- Individual; 
- Grupal (estúdios); 
- Familiar. 
 
B.  Mesmas instituições 
referidas para a 
ArteTerapia Vivencial. 

Em geral recorre-se 
ao encadeamento ou 
integração de 
mediadores ou à 
combinação de 
recursos técnicos 
artísticos. Pode no 
entanto usar-se a 
mono expressão. 

A. Função: 
- Participativa. 
- Facilitadora e diretiva de 
acordo com um plano 
construído para o grupo 
alvo. 
B. Objetivos: 
- Desenvolvimento de 
competências criativas e 
artísticas. 
- Treino de aptidões sociais 
e/ou comunicacionais. 
- Treino de aptidões 
relacionais. 
- Gestão de conflitos. 
- Dessensibilização/ 
Exposição. 
- Aprendizagem 
mediatizada. 
- Jogos de interação. 
- Abordagens interpessoais. 
- Aquisição de competên-
cias afetivas e assertividade. 
- Gestão de eventos trau-
máticos e planeamento de 
vida. 
- Desenvolvimento de áreas 
específicas do auto 
conhecimento. 
C. Orientação: 
Adotam-se estratégias de 
intervenção mais próximas 
dos modelos das teorias da 
aprendizagem, da educação 
pela arte, da sicopedadogia 
e socioterapia. 
 

- Pacientes psicóticos 
(evolução prolongada, 
sem deterioração 
mental). 
- Perturbações do 
comportamento. 
- Crianças (em particular 
com perturbações da 
aprendizagem). 
- Sem abrigo. 
- Pacientes antisociais e 
reclusos. 
- Perturbação obsessivo-
complusiva. 
- Perturbações do com-
portamento alimentar. 
- Idosos sem grave 
deterioração. 
- Pacientes com pertur-
bações de ansiedade. 
- Toxicodependentes. 
- Funcionários de em-
presas, com necessi-
dades de gestão de 
stress, team building, 
desenvolvimento criativo. 
- Formação de Arte 
Terapeutas. 
- Famílias e casais. 
- Perturbações sexuais. 
- Indivíduos com neces-
sidades particulares de 
integração social, como 
desempregados, emi-
grantes de outras 
culturas, etc. 
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VARIANTES DA ARTE TERAPIA TEMÁTICA OU GNOSOLÓGICA (atualização, 2017): 

Temática estruturada – O arte terapeuta planifica, estrutura e aplica o plano de acordo com o enfoque de 
competências particulares e visando o desenvolvimento de aprendizados, aquisições ou constructos internos 
a partir de objetivos formulados em função dos défices ou necessidades dos indivíduos em foco. 

Tema emergente estruturada – De acordo com temas colhidos a partir das necessidades de 
desenvolvimento pessoal ou aconselhamento formulados pelas pessoas com as quais se intervém, no 
decorrer da intervenção o arte terapeuta estrutura as sessões. 

Tema emergente estrutura adaptada – Colhendo um tema emergente na sessão, com ressonância em 
diversos membros do grupo, o arte terapeuta formula in loco as atividades artísticas que melhor permitirão 
colocar em perspetiva o tema e propiciar a aquisição de conhecimento criativo acerca do mesmo. 

 

 

 

TÉCNICA DE 
FACILITAÇÃO 

INTERPRETAÇÃO ALIANÇA TERAPÊUTICA RELACIONAMENTO 
REAL 

+ + - 
 
 

+ + + + + + + + 

TRANFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA 
TRANSMEDIADOR 

ESTRUTURA EXPRESSÃO (E) 
CRIAÇÃO (C) 

SIGNIFICAÇÃO (S) 
APRENDISAGEM (A) 

OU GNOSE 
- 
 
 
 

+ Acenta num plano orientado 
para a aquisição de certas 
competências, com o 
suporte de técnicas 
e recursos artísticos. 
Intervenção temática e 
estruturada. 

A 
E 
 



 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 73 - 

 

QUADRO 4. - ARTE PSICOTERAPIA INTEGRATIVA (até 2016) 
ARTE PSICOTERAPIA INTEGRATIVA (a partir de 2016). (Atualização, 2017) 

 
SETTING ARTES PAPEL ARTE TERAPEUTA APLICAÇÕES 

A. Tipo de intervenção:  
- Intervenções breves ou 
semi-breves. A tónica é 
colocada na ação, 
expressão, atualização de 
afetos e vivências, e na 
interação. 
- Arte Psicoterapia 
individual ou de grupo. 
 
B. Locais: 
- Intervenção institucional 
ou privada. 
 

Integrada A.  Função: 
- Interativo 
- Facilitador 
- Não diretivo. 
 
B. Objetivos: 
- Adaptabilidade. 
- Melhoria clínica. 
- Mudança de padrões de 
funcionamento interno e 
elaboração de vivências 
traumáticas. 
 
C. Orientação: 
- Integra conceitos próprios à 
intersubjetividade ligados à 
relação dialógica, apropriando 
e aproximando os conceitos 
dinâmicos e humanísticos a 
um contexto de intervenção 
criativa potencialmente 
catártica. 

-   Arte Psicoterapias 
breves de  pacientes com 
capacidades cognitivas e 
criativas conservadas em 
instituições ou privados,  
crianças, adolescentes e 
adultos: 
- Pacientes com alexi-
timia. 
- Pacientes com Self 
frágil. 
- Perturbações borderline 
ou narcísicas da 
personalidade. 
- Vítimas de abusos. 
- Perturbações de stress 
pós-traumáticos. 
-  Perturbações de 
adaptação ou crises 
existenciais 
- Perturbações da 
sexualidade. 
- Famílias e casais 
 

TÉCNICA DE 
FACILITAÇÃO 

INTERPRETAÇÃO ALIANÇA TERAPÊUTICA RELACIONAMENTO 
REAL 

+++ + 

Da transferência, 
sob a forma de 
clarificação. 

++++ +++ 
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TRANFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA 
TRANSMEDIADO

R 

ESTRUTURA EXPRESSÃO (E) 
CRIAÇÃO (C) 

SIGNIFICAÇÃO (S) 
APRENDISAGEM (A) 

OU GNOSE 
++++ +  De acordo com uma 

sequência de definição de 
tema, expressão, assimilação 
e encerramento; organizada 
pelo papel interativo e 
facilitador do Arte 
Psicoterapeuta. 

E 

 

QUADRO 5 – ARTE PSICOTERAPIA ANALÍTICA (até 2016) 
ARTE PSICOTERAPIA DIAGENÉSICA (a partir de 2016). (Atualização, 2017) 

 

SETTING ARTES PAPEL ARTE TERAPEUTA APLICAÇÕES 

A. Tipo de intervenção:  
- Arte Psicoterapia 
individual ou grupal. 
 
B. Locais: 
- Intervenção institucional 
ou privada. 
 

Mono mediada 
(raramente com 
integração) 

A.  Função: 
- Não diretivo 
- Elaborativo 
 
B. Objetivos: 
- Mudança estrutural 
 
C. Orientação: 
- Psicodiagenésica 

- Arte psicoterapias 
longas (capacidades 
cognitivas, criativas e 
insight). 
- Pacientes psicóticos ou 
bipolares em fase remis-
siva (funções cognitivas 
não comprometidas). 
- Perturbação depressiva. 
- Pacientes “neuróticos”. 
- Pacientes com outras 
perturbações personali-
dade  
(histriónica e Grupo C). 
- Problemáticas de fase 
de vida, de adaptação ou 
crise existencial carecen-
do de restruturação da 
personalidade. 
 



 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 75 - 

 

TÉCNICA DE 
FACILITAÇÃO 

INTERPRETAÇÃO ALIANÇA TERAPÊUTICA RELACIONAMENTO 
REAL 

+ ++++ 
Nas suas 
diferentes nuances, 
preservando os 
objectos de arte. 

++++ ++ 

 

TRANFERÊNCIA TRANSFERÊNCIA 
TRANSMEDIADO

R 

ESTRUTURA EXPRESSÃO (E) 
CRIAÇÃO (C) 

SIGNIFICAÇÃO (S) 
APRENDISAGEM (A) 

OU GNOSE 
++++ ++++ Não estruturada, acente na 

criação e na livre associação 
de ideias. 

C 
S 

 

Não terei tempo para me alongar mais sobre as especificidades de cada uma das 
combinações possíveis de intervenção com Arte Terapia, pelo que o deixarei para outra 
ocasião. Algumas das designações do Modelo Polimórfico foram por mim cunhadas, 
sem detrimento de outras originais. Tencionei apenas sistematizar duma forma sintética 
e nomear as intervenções de Arte Terapia por nós desenvolvidas em Portugal. 

Termino com um poema de Fernando Pessoa, do livro Poesias Inéditas, que veicula 
metaforicamente a mensagem que espero que, os meus pacientes em Arte 
Psicoterapia venham a aprender sobre a “Arte de Sonhar Ser”: 

“Agora não esqueço e sonho 
Fecho os olhos, oiço o mar 
E de ouvi-lo bem, suponho 
Que vejo azul a esverdear 

Agora não esqueço e sonho”. 
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3. ARTE TERAPIA – UM PASSADO PARA ALÉM DO COMUM:  
QUE PERSPECTIVAS FUTURAS? (2009) 

A característica mais comum da Arte Terapia, no meu entender, tem a ver com um 
passado para além do comum. Em qualquer região onde ela se pratique observamos 
diferenças de perspetiva do que se entende por Arte Terapia, bem como do modo 
como é praticada e teorizada relativamente a outros arte terapeutas da mesma 
localização geográfica ou outras. Inclusivamente serão advogadas linhagens históricas 
diferentes. 

É minha intenção apontar algumas razões para os paradigmas diversos, que 
contribuíram para caminhos distintos na Arte Terapia, de acordo com contextos 
culturais e de formação. 

No início, a abordagem de Arte Terapia foi, fundamentalmente, focada na Arte, sendo 
realizada principalmente por artistas que intervinham em instituições, nomeadamente de 
saúde mental. Nesta perspetiva pioneira, eminentemente artística e empírica, um pouco 
ao sabor da imaginação e bom senso do “arte terapeuta”, oferecia-se, aos pacientes, 
um contexto de tratamento em que potencialidades terapêuticas fundamentais, contidas 
na arte seriam colocadas ao seu dispor através do comprometimento no fazer artístico. 
No entanto, tem-se assistido a alguns extremismos como pressupor-se que 
determinadas técnicas ou estilos artísticos (por exemplo, o origami entre muitos outros) 
contêm em si capacidades de cura quase miraculosas, com alguns iluminados a 
prescreverem métodos de aprendizagem, por exemplo de desenho, como formas de 
cura, ou ainda a prescrição específica de símbolos ou imagens como se de 
medicamentos psicofármacos se tratassem. 

 Entre as funções terapêuticas genéricas da Arte, destaco a criação e a expressão 
como potencialidades catalisadoras fundamentais do processo de estabilização, 
adaptação e transformação dos pacientes, mas não posso considerar a possibilidade 
de cura.  

A dicotomia que surgiu dos diferentes ênfases de duas das pioneiras da Arte Terapia 
contribuiu para uma polarização. Edith Kramer considerou que o “fazer arte” estimularia 
o potencial terapêutico de forma a que o envolvimento do indivíduo no processo 
terapêutico resultaria na sua cura. A sua posição é a da “arte como terapia”.  

O ponto de vista da outra pioneira Margaret Naumburg  era o de que a arte constitui 
um veículo para o indivíduo descobrir o seu mundo interior. Daí a “terapia através da 
arte”. Posteriormente, na sua evolução, a Arte Terapia seguiu vários desenvolvimentos 
paradigmáticos próprios, tendo em conta “linguagens” ou “sotaques” teóricos 
específicos, bem como contextos de aperfeiçoamento próprios. 
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 Na linhagem da “terapia pela arte”, um aspeto para o qual tenho alertado, relaciona-se 
com a tendência para se tornar a Arte Terapia subsidiária deste ou daquele modelo de 
psicoterapia. Assim, temos uma miríade de Arte Terapias como, entre muitas outras, 
existencialista, rogeriana, gestáltica, transpessoal, grupanalítica ou psicanalítica (por 
vezes, ainda por cima, com o risco de a tornar adstrita à perspetiva de um único 
teórico, como Jung ou Winnicott). Isso, para além de em nada contribuir para a 
afirmação da Arte Terapia como disciplina terapêutica, limita o seu campo de ação, tal 
como de conceitualização e torna o fenómeno artístico dentro da terapia secundário, 
relativamente aos pressupostos e procedimentos próprios à corrente psicoterapêutica 
de referência. Para além disso, cria a falsa perspetiva de que qualquer psicoterapeuta 
formado num determinado modelo está apto a integrar a Arte nas suas intervenções. 
Mas, em verdade, faltar-lhes-á uma perceção familiarizada com a linguagem artística, 
holística, eclética, vivencial, formativa, clínica e profissional que é própria dos arte 
terapeutas / psicoterapeutas moldados dentro de critérios rigorosos. 

Existiram também desenvolvimentos do ponto de vista técnico tais como as abordagens 
de grupos temáticos propostas por Marion Leibman no seu livro “ArtTherapy for groups: 
A Handbook of Themes, Games and Exercises” imediatamente contraditado por Gerry 
McNeilly no seu artigo “Directive and non-directive approaches in arttherapy” (1983) no 
qual apresenta uma perspetiva não diretiva e não temática de pendor grupanalítico. 

Outro aspeto que tem inspirado um grande, e por vezes acalorado, debate está ligado 
ao antagonismo de uma perspetiva tradicional que defende a restrição de técnicas, 
limitadas à mono expressão e abordagens que ora adotam uma perspetiva 
multifacetada de Artes Terapias, ou integram diferentes mediadores nas sessões ou 
ainda professam uma Arte Terapia de inclinação visual, musical, dramática ou outra. 

Tais questões tornar-se-iam melhor compreensíveis se fosse enfocada a realidade de 
que, para além da motivação pessoal dos arte terapeutas, as competências específicas 
às áreas profissionais e a especialização inerente a diferentes contextos de intervenção 
e diferentes populações estão implícitas nas diferentes perspetivas teóricas e técnicas 
de Arte Terapia. A este respeito, no que está implícito o elemento Arte da terapia 
demonstrar ser profundamente criativo, a Arte Terapia alargou os seus horizontes, uma 
vez que modificações da técnica permitiram uma maior versatilidade na adaptação aos 
contextos e indivíduos, em contraste com outras psicoterapias nas quais a ortodoxia 
restringe as possibilidades de intervenção. Com origem na década de 1940, a Arte 
Terapia é relativamente recente e consequentemente tem sido capaz de acompanhar 
as tendências nas especificidades de tratamento das doenças mentais que, por um 
lado, emergiram na psiquiatria no final da década de 1950, e os movimentos 
integrativos da psicoterapia, por outro.  
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Em Portugal a Arte Terapia é claramente mais recente, tendo sido por mim introduzida 
em associação com alguns colegas psiquiatras no início da década de 1990. Os 
primeiros movimentos em hospícios, designados como “Arte Bruta” não tiveram impacto 
em Portugal talvez devido ao isolamento a que o país esteve sujeito pelo regime 
fascista. Não entendo porque o trabalho pioneiro de 1990 concretizado por Júlio 
Dantas no livro “ Pintores e Poetas de Rilhafoles”, baseado na coleção de arte de 
pacientes mentais de Miguel Bombarda, não foi influenciador, ficando quase esquecido. 
Todavia, devem mencionar-se os eventos pioneiros na década de 1980, na atmosfera 
de abertura da equipe de Lisboa I e II Bairros, liderada pelo Dr. João de Azevedo e 
Silva, onde o conhecido escritor e psiquiatra Dr. Lobo Antunes também trabalhava, 
permitindo a iniciativa criativa de um paciente de evolução e internamento prolongada, 
Jaime, cujo talento lhe valeu o reconhecimento no mundo da Arte. Fundada em 1997, 
a Sociedade Portuguesa de Arte Terapia tem atualmente cerca de 80 membros. 

Os parâmetros teóricos e técnicos da Arte Terapia praticados pelos Arte Terapeutas 
formados pela Sociedade Portuguesa de Arte Terapia foram estabelecidos por mim e 
conceptualizados no final da década de 1990, de acordo com uma abordagem, a qual 
denominei de Arte Terapia, Modelo Polimórfico. 

Esta abordagem consiste em quatro meios de intervenção: Arte Terapia Vivencial, Arte 
Terapia Temática, Arte Psicoterapia Integrativa (Arte Psicoterapia Intensiva, 2016) e 
Arte Psicoterapia Analítica (Arte Psicoterapia Diagenésica,2016). Metaforicamente, 
estas são duas interpretações diferentes de uma única melodia. Tal foi uma tentativa 
de criar coesão no interior da Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, alargar o âmbito 
das possibilidades de intervenção e adequar a técnica. 

Defino o Modelo Polimórfico de Arte Terapia da seguinte forma: 

“A Arte Terapia/Psicoterapia destaca-se como um método de tratamento psíquico que 
utiliza mediadores artísticos no contexto de um processo terapêutico específico. Isto 
resulta numa relação terapêutica própria baseada na interação entre o sujeito (criador), 
o trabalho artístico (criação) e o/a arte terapeuta/psicoterapeuta. O recurso à 
imaginação, simbolismo e metáforas enriquece o processo. As características acima 
referidas facilitam a comunicação, o ensaio de relações de objeto e a reorganização de 
objetos internos, uma expressão emocional significativa e um maior autoconhecimento, 
libertando assim a capacidade de pensar e a criatividade.” (Ruy de Carvalho, 2001) 

“O arte terapeuta/psicoterapeuta opta por orientar a sua abordagem para se focar em 
uma ou várias funções terapêuticas da arte: criação, gnose, manifestação e significação 
(2005) (acrescentada a estetização em 2012). Sendo um dos participantes do 
processo, o arte terapeuta/psicoterapeuta deverá possuir uma formação específica a 
qual lhe permite uma compreensão particular do processo do paciente e dos 
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fenómenos relacionados com o ato de criar, tornando assim a sua intervenção 
significativa. Deste modo é proficiente a especificar os recursos técnicos artísticos de 
acordo com as suas potencialidades simbólicas, comunicacionais, criativas e de 
concretização.” 

A sua fundamentação científica específica engloba a psicopatologia expressiva e as 
teorias da criatividade, em particular as referentes ao desenvolvimento psíquico, à 
interação objetal e à estratificação da mente, designadas genericamente como 
psicodiagénesis. O seu saber empossa-o da capacidade de implementar um gradiente 
de tratamento psíquico em que a ativação do aparelho criativo, o fazer artístico, a 
significação inerente ao produto criativo, a manifestação pelo não verbal e a reflexão ou 
debate em torno do sentido estético agem sinergicamente propiciando a mudança, 
progresso e até cura dos indivíduos em processo.” (Definição completada em 2017, 
Ruy Carvalho). 

A Arte Terapia/Psicoterapia possui parâmetros específicos baseados em mais de meio 
século de experiência clínica e outros parâmetros comuns a outros modelos 
psicoterapêuticos, dos quais no entanto difere na medida que integram a arte na 
relação terapêutica.  

Assim, o arte terapeuta/psicoterapeuta deve possuir um conhecimento apropriado da 
teoria e técnica da Arte Terapia/Psicoterapia, fundamentado na sua própria Arte 
Psicoterapia pessoal e prática clínica. 

Existem dois tipos de intervenção: 

a. A Arte Terapia na qual o ênfase é colocado no potencial criativo e expressivo 
das artes. 

b. A Arte Psicoterapia baseada na relação psicoterapêutica na qual as artes são 
utilizadas como uma terceira dimensão enquanto mediadores do processo 
interno do indivíduo e o processo psicoterapêutico 

De seguida, farei uma breve descrição do Modelo Polimórfico de Arte 
Terapia/Psicoterapia. Esta abordagem envolve quatro métodos de intervenção. 

Arte Terapia Vivencial 

Neste tipo de intervenção é encorajada a expressão criativa através das artes, 
facilitando a comunicação, a descoberta do mundo interno do paciente através da 
imaginação e o desenvolvimento da criatividade. Esta abordagem é indicada 
particularmente para o trabalho em instituições e em pacientes de longa duração que 
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sofrem de patologias severas, nomeadamente psicoses. A intervenção do terapeuta é 
mínima, centrando-se na disponibilidade empática, no handling e holding, podendo 
fazer propostas facilitadoras e intervenções contentoras. É uma abordagem centrada na 
arte, em que as potencialidades comunicacionais, expressivas e simbólicas dos 
mediadores e inerentes recursos técnicos artísticos são apropriados às necessidades 
dos pacientes. [ O arte terapeuta planifica criteriosamente a intervenção especificando 
os recursos técnico artísticos de acordo com as necessidades da população alvo. 
2017] 

Arte Terapia Psico Educacional (Temática ou Gnosiológica,2008) 

Esta é uma abordagem semidiretiva ou diretiva estruturada à volta de temas, na qual o 
Arte terapeuta estabelece um programa de trabalho a ser levado a cabo em 
comunidades terapêuticas, centros de reabilitação, escolas e empresas, entre outros. A 
expressão artística é usada como ensaio da vivência real. A abordagem é de cariz 
diretiva e visa, dum modo criativo, possibilitar ao paciente uma experiência corretiva, 
enfocando o treino de competências, tendo em conta os âmbitos de desenvolvimento 
pessoal, aprendizagem mediada e aconselhamento. Poder-se-á recorrer à combinação 
de recursos ou seja à expressão plástica pode ser associado o role-playing ou 
representação, a escuta musical e de histórias, entre outros. É uma intervenção 
temática e diretiva. [A intervenção é planificada rigorosamente e as sessões são 
estruturadas combinando os objetivos estabelecidos com os recursos técnico-artísticos. 
(2017)] 

Arte Psicoterapia Integrativa (Intensiva, 2016) 

Esta intervenção corresponde a uma abordagem não diretiva que integra algumas de 
entre todas as formas de expressão artística: pintura, desenho, modelagem, escultura, 
colagens, drama ou psicodrama, marionetas, jogo, jogo de areia (tabuleiros), dança, 
movimento, música, canto, poesia, escrita livre e contos de história. A integração visa a 
potenciação da resposta afetiva (empowerment) e a catarse, facilitando assim, entre 
outros, a evocação de eventos traumáticos, numa relação empática, contentora e 
transformadora. O arte psicoterapeuta intervém essencialmente como facilitador da 
compreensão interna, e intensificador do processo numa atitude interativa e não 
interpretativa. A integração dos mediadores facilita também a expressão de aspetos do 
Self que não são verbalmente transmitidos. A perspetiva teórica é fundamentalmente 
intersubjetiva, pretendendo-se possibilitar um contexto propício a expressão e 
crescimento do Self (verdadeiro). O processo deverá ser contextualizado no aqui e 
agora, promovendo-se a espontaneidade da livre comunicação associativa articulada 
entre a verbalização e o fazer artístico integrador de pelo menos duas linguagens 
artísticas. 
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Como algumas das indicações temos: psicoterapia breve, psicoterapia de suporte, 
pacientes com Self frágil, com alexitimia, com escassa capacidade de insight, 
dificuldade em verbalizar, ou que se sintam ameaçados por uma atitude 
excessivamente mental ou interpretativa por parte do psicoterapeuta e ainda pacientes 
vítimas de abuso fisco ou sexual na infância. No entanto o arte psicoterapeuta dever-
se-á manter atento à transferência e contratransferência, dado que estas poderão 
bloquear mas também iluminar o processo psicoterapêutico. 

Arte Psicoterapia Analítico Expressiva (Diagenésica, 2016) 

Nesta abordagem, é adotada uma perspetiva intersubjetiva. A intervenção dá-se 
seguindo as mesmas linhas que outros processos psicoterapêuticos, com o objeto de 
arte a servir de mediador para o desenvolvimento e elaboração de uma maior 
compreensão interior. Requer da parte do arte psicoterapeuta uma postura elaborativa 
e um conhecimento efetivo psicodinâmico além das teorias específicas da Arte 
Psicoterapia Analítica, nomeadamente as inerentes às complexidades da dimensão da 
criação, (das funções terapêuticas da arte, da psicodiagenesis dos componentes 
processuais do aparelho criativo e da psicopatologia expressiva. 2017). É apropriada a 
intervenções de longa duração nas quais é necessária uma reconstrução estrutural. 

Pretende-se (entre outros): 

a. Trazer à consciência do paciente o psíquico recalcado. 

b. Permitir a regressão a níveis precoces e arcaico do desenvolvimento 
individual, num ambiente contentor que permita a elaboração e reestruturação 
criativa. 

c. Possibilitar a expressão emergente do Self verdadeiro, tornando-se viável a 
reparação narcísica, dos objetos internos e da capacidade criativa de 
regulação, estratificação e estruturação da mente. 

d. A organização da transferência. 

A atitude do arte psicoterapeuta, para além das funções de empatia e holding, são de 
investigação, clarificação, interpretação, inspiração do processo criativo e ainda de 
facilitação da expressão mediada. 

O campo da criação em Arte Psicoterapia Analítica (Diagenésica) constitui uma terceira 
dimensão onde os olhares subjetivos do paciente e do arte psicoterapeuta se cruzam e 
entrelaçam, na medida que aquela produz impacto em ambos. 
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Os diferentes métodos do Modelo Polimórfico de Arte terapia destinam-se 
especificamente a objetivos, populações e situações de uma natureza psicopatológica 
particular, alargando o âmbito da intervenção da Arte Terapia. 

 Penso ser de um interesse primordial a delimitação e especificação do campo de ação 
da Arte Terapia, no sentido de a diferenciar de outras abordagens terapêuticas e de 
definir o seu âmbito de ação, ou seja, enquadrar com que pacientes e com que 
entidades nosológicas é mais vantajosa. Na minha perspetiva as vantagens da Arte 
Terapia consistem na sua utilização em indivíduos carenciados de intervenção 
terapêutica psicológica, para os quais seja mais benéfico colocar a ênfase em quatro 
vertentes simultâneas:  

a. Incremento do processo criativo. 

b. Envolvimento no fazer artístico, enquanto atividade desenvolutiva e expressiva 
mediada. 

c. Interação com um produto criativo investido e providenciando significações 
com potencial elaborativo. 

d. Oportunidade de formulação de novos significados para os dramas existenciais 
oferecida pela dimensão de gnose estética.  

 O aspeto identificativo fundamental da Arte Terapia, herdado dos seus primórdios, 
reside, na minha opinião, precisamente no seu enfoque e incremento da criatividade 
através da Arte, mais do que no comprometimento na ação do fazer artístico, que 
alguns defendem, reduzindo a Arte Terapia a uma terapia ativa, ou a técnicas ativas 
em psicoterapia, o que denota um desconhecimento profundo da essência da Arte 
Terapia e a confunde com a Terapia Ocupacional ou a Psicopedagogia.  

Focar a criatividade através da Arte é sinónimo de considerar a Arte como terapia em 
si, na medida em que se coloca o indivíduo em processo, sintonizado com o registo 
metadramático de pensar, intermediário ou veiculativo entre os processos primário e 
secundário do pensamento, o que propicia à elaboração processual ou simbólica. 
Pessoalmente, considero um registo de funcionamento psíquico específico, o criativo, o 
qual implica um tipo de inteligência particular, a criativa (paralela à inteligência 
emocional e racional factual) e um tipo particular de vínculos relacionais – os criativos. 

Uma abordagem de Arte Terapia focada, fundamentalmente, na Arte, permite, ao 
indivíduo, a imersão num caudal de criatividade, o que, adequadamente canalizado 
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pelo contexto relacional terapêutico, contém, em si, um efeito potencialmente 
organizativo. Assim sendo, proponho designar a Arte realizada em contexto terapêutico 
como Arte Catalisadora.  

O processo criativo implica o pôr em ação 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 de Arte Terapia permite um acesso 
mais direto às representações mentais imagéticas, mas possibilitando uma articulação 
e síntese com as representações de palavra, dependendo claro do registo da 
intervenção. É conhecido, a partir de diversos estudos (como Sheikh e Panagiotoa, 
1975), que as representações de imagem facilitam o aflorar dos afetos ligados, com 
um efeito potencialmente catártico. Tal é particularmente evidenciável em indivíduos 
expostos a eventos traumáticos, que revivem, quer acordados, quer nos sonhos, 
imagens relacionadas com os acontecimentos causadores de stress. Esta compulsão 
de repetição associa-se a um teor afetivo intenso. Por sua vez as representações de 
palavra têm um papel particularmente modelador, com efeito generalizável, das 
perspetivas internas. Assim, aquisição de novas representações verbais, simbólicas, 
propiciam um processo generalizador de novas representações interiorizadas com efeito 
transmutativo na estrutura psíquica.  

Por sua vez, o fazer artístico, mais do que mero envolvimento numa atividade 
expressiva, importa na medida em que permite que o indivíduo se envolva com um 
mediador com potencialidades simbólicas e expressivas próprias que lhe conferem 
cunho terapêutico, mas também implicando determinados procedimentos e regras, que 
tornam necessário pôr em ação o teste da realidade. A luta com o mediador de 
expressão contribui para um movimento de aferição entre a realidade interna imagética 
e a realidade externa da possibilidade de concretização. Tal fazer artístico seriado, com 
a continuidade das sessões, permite o encadear de um processo com possibilidades 
desenvolvimentais, contribuindo para o incremento do sentido de progressão do 
indivíduo. 

O resultado do fazer artístico traduz-se num produto criativo, por exemplo uma imagem 
concreta, algo materializado da vivência interna do indivíduo, que possibilita ao mesmo 
tempo um registo no tempo daquela e uma produção com vida própria. Tal propicia um 
jogo de interação do indivíduo com a sua criação, num primeiro momento investida de 
significações ou pelo menos de uma impressão irracional e afetiva, passível de 
desenvolver significados implícitos. Noutro momento a criação “oferece-se” para 
providenciar novas significações com potencial elaborativo.  

A par e passo das diferentes nuances implícitas no envolvimento do indivíduo com os 
procedimentos da sessão de Arte Terapia, e descritas atrás, ocorre a oportunidade de 
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formulação de novos significados para os dramas existenciais e aquisição de 
competências enfocadas pelo pendor da intervenção de Arte Terapia. Tal é oferecido 
pela dimensão de gnose estética implícita no envolvimento com as atividades criativas 
mediadas. O balancear sucessivo entre o confronto com as vivências de conflito 
estético e a procura de equilíbrio estético através do mediador criativo permite a 
promoção do sentido de equilíbrio estético do Self e assim a transformação da própria 
mente e personalidade.  

Deste modo, a Arte Terapia, segundo a minha perspetiva, é essencialmente uma 
terapia/psicoterapia criativa e mediada, enquanto será muito pouco uma terapia 
expressiva ou ativa. 

No meu entender os grandes desafios que se colocam atualmente à Arte Terapia em 
Portugal são: 

a. Especificação da metodologia própria em função do contexto de intervenção. 

b. Sistematização das intervenções, permitindo a estabilização dos protocolos ou 
parâmetros de intervenção, essenciais à realização de estudos comparativos, 
por diferentes pessoas e diferentes países (trata-se, pois, de definir os 
parâmetros das abordagens). 

c. Como tal, é necessária a uniformização de protocolos de avaliação e 
investigação, que legitimem a eficácia das intervenções. 

d. Enunciação das potencialidades simbólicas, comunicacionais, criativas e de 
concretização dos diferentes mediadores e recursos técnicos artísticos. 

e. Inerente ao anterior, temos a formulação das especificações técnicas mais 
eficazes, em função dos quadros clínico situacionais, de modo que não se 
fique apenas ao sabor da “poesia” do arte terapeuta. 

f. Corroboração da eficácia das intervenções através de investigação e avaliação 
de resultados. 

g. Criação de um corpo de nomenclatura estável e genérico, que forneça uma 
linguagem comum e inteligível, partilhável a nível internacional. 

h. Elaboração de um modelo teórico compreensivo do adoecer psicológico, 
próprio à perspetiva arte-terapêutica do funcionamento psíquico. 
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i. Participação na criação de um organismo internacional que efetue uma síntese 
das diferentes linguagens realmente efetivas, sistematize os parâmetros de 
intervenção e procedimentos, bem como defina os padrões das abordagens, 
regulando os critérios de formação e prática. 

j. Reconhecimento da prática de Arte Terapia enquanto profissão pelo estado 
português, para além da já estabelecida implementação e validação enquanto 
técnica de psicoterapia (nomeadamente pela Ordem dos Psicólogos 
Portugueses e da Federação Portuguesa de Psicoterapia) e formação 
profissional creditada (pela DGERT).  

Só deste modo será possível estabelecer uma linguagem comum na Torre de Babel 
que se ergueu na Arte Terapia. 

Gostaria de terminar com a referência da definição sábia de Arte Terapia dada por uma 
pessoa de 74 anos, membro de um grupo conduzido por uma arte terapeuta numa 
universidade para a terceira idade no Algarve. Quando a arte terapeuta, antes de 
terminar a intervenção, pediu que cada membro do grupo concluísse algo do trabalho 
que tinham vindo a fazer, a paciente disse: “…- Uma imaginação fértil posta ao serviço 
da arte e da qual se tiram ensinamentos para a vida…”. 
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4. INTERAÇÃO APRAZÍVEL: 
CONSONÂNCIA DIAGENÉSICA E PRAZER CRIATIVO (COMUNICAÇÃO 
APRESENTADA NO 17º CONGRESSO PORTUGUÊS DE ARTE TERAPIA ARTE, AMOR 
E PRAZER 2016) 

O RELACIONAMENTO ARTE PSICOTERAPÊUTICO APRAZÍVEL 

É minha intenção debruçar-me sobre as caraterísticas particulares que fornecem um 
cunho peculiar ao relacionamento que se estabelece no decurso de uma intervenção de 
Arte Psicoterapia entre o indivíduo em foco, a criação artística e o arte psicoterapeuta. 

 

 

 

 

 

 

Num outro trabalho tornei tal esquema um pouco mais complexo conferindo-lhe uma 
perspetiva psicodiagenésica, onde três dimensões interagem entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 – Relacionamento arte psicoterapêutico 

Esquema 2 – Relação arte psicoterapêutica com enfoque em três dimensões 



 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 87 - 

 

O esquema anterior foi por mim tornado mais abrangente ao incluir as componentes 
operacionais do processo de Arte Psicoterapia que lhe conferem potencial 
transformador para os indivíduos em foco. Tal designei como “Hexagrama da Mudança” 
em Arte Terapia/Psicoterapia. Não me alongo sobre este esquema pois foi alvo de 
reflexão noutro lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos vértices do hexagrama merece uma menção particular, o das “Funções 
Terapêuticas da Arte”, pois ajuda a balizar aquilo que pode propiciar a mudança dos 
indivíduos numa intervenção psicoterapêutica que integra artes. Também não me 
demoro a explicar pois também já o fiz noutro trabalho. Nas funções terapêuticas das 
artes podemos especificar as fundamentais, que são específicas à utilização das 
matérias das artes e ao produto criativo nas sessões de Arte Terapia/Psicoterapia, e 
que eu designei como o ”Quinteto da Mudança”. 

Acrescem a estas outras funções terapêuticas da arte, mas que são otimizadas pelo 
contexto relacional arte terapêutico/psicoterapêutico. A tal refiro-me como o 
“Hexagrama da Transmutação”, tendo a reflexão sobre os vértices sido desenvolvida 
igualmente em outra altura. 

 

 

Esquema 3 – Hexagrama da mudança 
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Muito já se escreveu sobre a qualidade particular da triangulação estabelecida na 
relação arte psicoterapêutica, eu próprio tendo-me anteriormente debruçado sobre o 
assunto, e complexizado, mas, pelo menos que eu tenha conhecimento, pouco foi 
desenvolvido sobre o gradiente ambiental afetivo que tais esferas e triangulações 
implicam. Abri as bases para poder desenvolver a minha conceptualização sobre tal, ao 
ter-me referido anteriormente à base processual em que assenta a evolução do 
tratamento de Arte Psicoterapia, o que designei de Psicodiagénesis, ou seja o processo 
de estratificação psíquica que é favorecido pela criação artística no contexto relacional 
Arte Psicoterapêutico. 

Observando empiricamente a fenomenologia caraterística e emergente na Arte 
Psicoterapia com os meus pacientes, constatei que a evolução tendencial é de que as 
sessões ganhem uma qualidade particular de interação aprazível. Tal vai-se tornando 
tanto mais evidente quanto mais a pessoa se estrutura, ficando menos limitada e 
circunscrita à sintomatologia, ganhando capacidade de insight e de transmutação 
criativa, desenvolvendo representações mentais reguladoras, organizativas e criativas 
estabilizadoras do funcionamento mental, o que se reflete nas suas capacidades de 
adaptação à malícia da vida de suporte da satisfação existencial. Dir-me-ão que em 
outras psicoterapias meramente verbais tal também se configura. No entanto, há algo 
de diferente na Arte Psicoterapia. A criação artística envolvida no processo 
desempenha um papel catalisador e favorecedor da intensidade de organização de um 
espaço de interlúdio aprazível. Isso torna-se um veículo no processo para a contenção 
e sustentação, com efeito apaziguador, abarcando as experiências cruentas e 
desorganizadoras do paciente como a dor psíquica, a insatisfação, que inclui a 

Esquema 4 – Quinteto da mudança Esquema 5 – Hexagrama da transmutação 



 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 89 - 

 

frustração e a carência, bem como o desamor, o ressentimento e o desprezo objetal, 
gerado a partir de núcleos de vazio objetal. Quando as dinâmicas, internas e inerentes 
a estes afetos no início da intervenção arte psicoterapêutica são ainda muito intensas, 
assim como a sintomatologia depressiva, ansiosa ou psicótica, que lhes está 
associada, não se torna fácil aceder à aprazibilidade da criação artística pelo que o 
principal trabalho na construção da aliança terapêutica será estabelecer paulatinamente 
essa possibilidade. Referi-me já noutro trabalho meu, “Perspetivas em progresso na 
fenomenologia psicopatológica: A manifestação na arte catalisadora”, às resistências 
que podem ocorrer em Arte Psicoterapia e em “Diagénesis: criação e progresso 
interior”, às caraterísticas processuais do relacionamento arte psicoterapêutico. 
Felizmente que a largueza da panóplia de recursos técnico artísticos permitem ao Arte 
psicoterapeuta encontrar o que mais se adequa ao seu paciente, facilitando-lhe o 
caminho da criação ao especificar às suas necessidades o que se torne suportável, 
interessante e permita contornar a ansiedade inerente à luta com o mediador criativo. A 
pouco e pouco o paciente reticente, resistente, retraído e até desconfiado, terá a 
possibilidade de recuperar a alegria de criar com meios artísticos, afim da experiência 
regressiva do brincar simbolicamente, por vezes tão embotada ou nalgumas situações 
sem nem sequer ter sido configurada como uma referência interna. Se tal não for viável 
então a possibilidade de tratamento do paciente estará gravemente comprometida tanto 
com Arte Psicoterapia como com qualquer outra forma de tratamento, restando a 
medicação com resultados precários. Sabemos sobejamente que quando o gradiente 
interno de agressão própria aos núcleos psicóticos é excessivo não há possibilidade de 
criação, ou quando esta existe apenas é colocada ao serviço da destruição de forma 
estereotipada e compulsiva. Por outro lado, quando as resistências do paciente não 
são daquela natureza, e portanto têm uma qualidade benigna, próprias à estranheza de 
um contexto relacional excêntrico e fora do usual (muitas das pessoas adultas que 
iniciam Arte Psicoterapia não pintavam ou desenhavam desde a adolescência), à 
vergonha inerente à crítica superegoica de estar a ser sujeito ao olhar sentido como 
avaliador do arte psicoterapeuta, ou outras plausíveis de ser torneadas, a continuidade 
do processo será promissor. Recentemente uma paciente minha que se mostrou 
altamente aversa à possibilidade de criar artisticamente nas sessões surpreendeu-me. 
Durante muito tempo foi altamente resistente a todas as tentativas e propostas que eu 
lhe fazia no sentido de usar materiais artísticos nas sessões. Tal mimetizava o seu 
ambiente interno onde imperava a dificuldade de transformação criativa de um trauma 
grave ocorrido há alguns anos, com efeito devastador para si, a ponto de ter 
abandonado o trabalho, a família e o seu país, para se vir refugiar em Portugal. Apesar 
da medicação psicofarmacológica instituída e da psicoterapia verbal em curso a doente 
não conseguia encetar uma resolução consistente do luto da situação traumática, com 
recrudescimento regular dos sintomas depressivos, que incluíam ideias de suicídio, bem 
como da angústia inquietante. Gentilmente apropriei alguns recursos técnicos com um 
gradiente que permitia evitar o tédio e a estereotipia (que é própria aos depressivos), 
os quais permitiram uma aceitação progressiva e tranquilizadora para a paciente. 
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Mesmo assim era quase invariável ouvir: - “Lá vem você outra vez, Dr. Ruy. É mesmo 
preciso?”. A pouco e pouco começou a deixar-se brincar com os materiais, fazendo 
humor e acabando por significar, extrapolando acerca de si mesma, através das 
imagens criadas ou configuradas. Começou a pedir para tirar fotografias com o 
telemóvel para levar consigo, de modo a refletir e lembrar-se das conclusões a que 
tinha chegado. Coincidentemente a esta mudança de curso na Arte Psicoterapia as 
recidivas depressivas e ansiosas, foram-se espaçando e a medicação sendo reduzida. 
Numa das últimas sessões foi particularmente evidente a configuração do espaço de 
interlúdio aprazível. No decorrer da sessão pedi à paciente que criasse fazendo uma 
mancha de Rorschach. Para tal pedi-lhe que dobrasse uma folha de papel cavalinho 
A3 ao meio e que escolhesse algumas cores de tinta tempera em boiões. A seguir 
sugeri que deitasse a tinta de um dos lados da linha central e dobrasse a folha. Após 
abrir poderia intensificar pormenores usando mais tinta e pincéis. Quando abriu a folha 
o seu ar de contentamento e as suas expressões de deslumbramento e aprazibilidade 
estética foram notórias. Sentiu-se tão satisfeita com aquilo que conseguira criar 
espontaneamente que nem quis completar com pincel preferindo deixar mesmo assim e 
manifestou o desejo de levar a criação para casa de modo a mostrar à filha de 8 anos, 
que achava que iria adorar e surpreender-se, podendo até mesmo mandar emoldurar e 
pendurar na parede da sala. O resto da sessão foi ricamente investida fazendo a 
identificação de gestalts na mancha de tinta a que atribuía significações, ligando à sua 
realidade interna. 

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. A dor existencial é inevitável e não poderemos 
ter a pretensão de retirarmos a sua experiência aos nossos pacientes. Nas religiões 
orientais, em particular no budismo é colocada a meta de se alcançar o Nirvana, 
Samadhi ou Satori, estado psíquico para além do sofrimento. Para tal ser alcançado é 
necessário que o indivíduo faça o caminho das quatro nobres verdades de Buda: 
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a. A consciência da realidade do sofrimento ou insatisfação. 

b. A perceção da realidade da origem ou natureza do sofrimento ou insatisfação- 

c. A convicção da possibilidade de um caminho para superar o sofrimento ou 
insatisfação. 

d. A possibilidade da ausência do sofrimento ou insatisfação. 

Para mim este é um caminho para os iluminados, ao qual é necessário dedicar a 
existência através da entrega monástica. E mesmo assim não é para todos. 

Sendo bem mais comedido e circunstanciado ao possível de uma existência comum 
eivada de vicissitudes, inquietudes e atribulações, penso que é fantástico quando se 
consegue apoiar os nossos pacientes em Arte Psicoterapia a tornarem mais suportável 
o sofrimento ou insatisfação existencial, conseguindo manejá-los criativa e 
mentalmente de modo a ser viável alterná-los com a felicidade aprazível de uma 
existência plena de significado, enquanto estado prevalecente e duradouro da vida 
pessoal. Assim, vejo como função essencial do Arte psicoterapeuta o fornecimento de 
um contexto relacional com ênfase na interação supridora de referências aprazíveis e 
criativas que reforcem a capacidade interna do indivíduo de alternar e contrapor o 
padecimento psíquico ou sofrimento existencial, tornando-os manejáveis e moduláveis, 
de modo que não detenham a primazia no espaço psíquico. 

CONSONÂNCIA DIAGENÉSICA E PRAZER CRIATIVO 

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 num artigo 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 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, afim da compaixão, para distinguir do cunho usual e 
espiritual dado à palavra compaixão. Na aceção que advogo, a consonância 
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diagenésica engloba em si o suporte validativo, a dedicação incondicional, a 
disponibilidade aceitante e despreconceituada, a empatia, o entendimento da 
experiência interna do outro, a ênfase na criatividade concreta e psíquica, a promoção 
do equilíbrio estético através da significação, a partilha do conhecimento perlaborativo, 
bem como o incentivo à vivência da aprazibilidade interacional, a fim da felicidade. 

Nesta medida a consonância diagenésica, compreendendo uma atitude de compaixão, 
não é meramente o compadecimento ou o “sofrer com” o outro, embora também o 
contemple. Tal é inerente à dimensão humana de relacionamento de pessoa com 
pessoa e que nos empossa de fraternidade universal, afim ao sentimento de pertença. 
O arte psicoterapeuta não poderá ficar indemne a deixar-se tocar pelos sentimentos e 
pelas vivências do paciente, num movimento em que se precisa de ir ao mundo do 
outro, mas com a possibilidade de voltar a si mesmo, sem que se fique impregnado ou 
amalgamado com a experiência do outro. Lembro-me de escutar intrigado o Professor 
Eduardo Luís Cortesão a falar dessa viagem que era necessário efetivar, 
nomeadamente com os pacientes psicóticos, de ir até ao mundo delirante do outro e 
compartilhá-lo com ele, mas voltar ao mundo de si incólume. Gerry McNeilly referiu-se 
a uma perspetiva afim daquela que estou a desenvolver designando-a de “amor 
terapêutico”. A compaixão, implícita à consonância diagenésica, parece-me afim da 
qualidade da dedicação incondicional ao outro que é específica da amorosidade. Aliás, 
o amor de uma boa mãe e de um bom pai leva-os a que quando o seu filho ou filha se 
magoe ou adoeça, chamem si a sua dor sentindo-a ao mesmo tempo que acarinham a 
criança, apaziguando-a. As carícias ou a mão sobre a perna magoada acompanhadas 
de palavras apaziguadoras como – “Pronto, já passou”… fazem milagres. No entanto 
parece-me que a palavra “amor” , usada corajosamente por Gerry, pode induzir em 
erro, afã messiânico e críticas preconceituosas. É preferível, no meu entender, que a 
referência da representação de amor seja guardada pelo psicoterapeuta para si 
mesmo, salvaguardando que a vivência amorosa da esfera da sua vida pessoal e 
íntima esteja suficientemente reforçada. Deste modo estará plenamente disponível para 
que as vivências de amor e respetivas vicissitudes bem como falhas e desamores do 
paciente, sejam configuradas no espaço da Arte Psicoterapia sem contaminação das 
necessidades por realizar do Arte psicoterapeuta. 

A dedicação incondicional ao outro é um requisito imprescindível a qualquer 
psicoterapeuta, compreendendo tal que se estará disponível para aceitar as vivências 
pesadas que o paciente trás para as sessões, como o sofrimento, a tristeza, a 
deceção, a zanga, o estranho e o bizarro. Lembro de a Dra. Maria Luís, Pedopsiquiatra 
e Psicanalista dizer que um psicoterapeuta precisava de ter uma dose razoável de 
masoquismo para passar o dia inteiro a escutar e empatizar com as desgraças dos 
outros. De facto se o arte psicoterapeuta não possuir em si uma base de sustentação e 
coesão de si mesmo suficientemente reforçada, dificilmente conseguirá aguentar-se na 
sua função, acabando por “contagiar-se” pelo “negativo” dos pacientes. Tal dedicação 
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precisa de ser pautada por uma disponibilidade aceitante e despreconceituada, de  
forma a evitar o julgamento das vivências e opções do paciente. Nesta medida todos 
os afetos, fantasias e pensamentos são aceitáveis, desde que plausíveis de ser 
colocados em perspetiva e submetidos à criação artística. A pessoa em sofrimento que 
procura ajuda em psicoterapia, por muito paradoxal que seja o seu modo de pedir 
ajuda e de se relacionar com o arte psicoterapeuta nas sessões precisa de se sentir 
acolhida e que a outra pessoa que lhe presta ajuda está dedicada a fornecer-lhe o 
suporte, se não o ideal para ela, pelo menos o possível dentro das limitações próprias 
a qualquer intervenção psicoterapêutica. Se o preconceito ético, moral, social ou 
religioso do arte psicoterapeuta se intrometer através do julgamento interpretativo, 
representa um obstáculo com efeito nocivo para o indivíduo em foco. Isso será 
contraproducente e impeditivo da finalidade terapêutica última de promover a 
capacidade dos pacientes viverem o prazer criativamente e sem reservas. Para que 
isso se fomente é preciso licitar-se um gradiente de transgressão libertadora da ação 
do sabotador e opressor interno. A experiência artística e criativa na sessão permite um 
registo seguro para esse limiar de transgressão aceitável. Assim ao incentivarmos o 
paciente ao fazer artístico estamos a mostrar-nos favoráveis à manifestação 
transgressora. No entanto é ainda preciso manter a disponibilidade aceitante e 
despreconceituada para a aceitação validativa e apoio da ideia nova formulada pelo 
paciente, com implicações na sua existência. De um ponto de vista moral apenas 
teremos que ter em conta as obrigações legais que nos competem enquanto 
psicoterapeutas de denunciar o suicídio, o homicídio e o abuso sexual de menores ou 
adultos. A moral vigente do arte psicoterapeuta bem como as suas escolhas, modo de 
organizar a sua existência ou até opções perante acontecimentos particulares, precisam 
de ser “apagados” ou “desinvestidos” na presença do paciente. Se este resolver 
encetar um envolvimento homossexual sendo até aí heterossexual, despedir-se do 
emprego e ir viajar pelo mundo, terminar um casamento, ter uma relação extraconjugal, 
decidir não retaliar talionicamente  alguém que o traiu ou lesou, ou pelo contrário fazê-
lo, realizar uma fraude, cometer prejuízo, ludibriar alguém, recorrer a prostitutas, levar 
uma vida de celibato, não querer cuidar dos filhos, aproveitar-se de pessoas 
extorquindo-lhes dinheiro ou influências a troco de sexo ou outros não cabe ao arte 
psicoterapeuta julgá-lo pelo ato contra o bom senso e o preconceito sócio-moral. Antes 
será função sua ajudá-lo a refletir sobre o sentido da sua opção, configurando-o 
criativamente de modo a antecipar ou elaborar as consequências. Assim poderá 
sustentar a significação da tomada de opção na dúvida optativa e criativa, como o Dr. 
João Azevedo e Silva advoga, em detrimento da passagem ao ato destrutiva ou 
vingativa. Todos nós experimentámos em crianças a realização prazerosa de 
travessuras, que eram plenas de excitação e satisfação, redobradas ao não se ser 
apanhado. Esse gradiente de transgressão que mais não seja que imaginário, é 
essencial ao equilíbrio da pessoa. Quando um paciente nosso decide não seguir a 
norma não nos compete dissuadi-lo, mas também não de incentivá-lo. O nosso papel é 
o de ajudar a colocá-lo em reflexão criativa. 
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Recentemente uma paciente durante várias sessões falou ressentida da tristeza, 
desilusão, zanga e sofrimento que sentia devido a ter descoberto que o marido tinha 
tido uma relação extraconjugal. Parecia não ter fim o desalento. Numa sessão, deu-se 
asas a imaginar como seria se ela se vingasse do marido envolvendo-se com um 
homem “que lhe enchesse as medidas”, no que foi suportada empaticamente por mim. 
O posicionamento deprimido e recalcitrante atenuou-se, rindo-se prazerosamente na 
sessão, o que foi amplificado através da sua criação artística, parecendo realizar 
imaginativamente o seu desejo transgressor. Quando voltou na sessão subsequente a 
culpabilidade moral levara a melhor e com um olhar triste foi refletindo sobre como 
seria difícil para si ter um amante. A certa altura intervi e coloquei-lhe a “nuance” de 
que pondo um pouco de lado o seu desamparo ressentido e zangado com raízes na 
sua história pessoal, se não se poderia imaginar a investir o marido como o amante 
ideal. Antes da sessão seguinte, não se tendo a paciente contido, enviou-me um sms 
onde dizia que tinha tido uma conversa na véspera com o marido, onde lhe falara 
sobre o vazio e a insatisfação que sentia na relação e como precisava que ele 
reparasse o que fizera acarinhando-a, cortejando-a e reconquistando-a. A isso ele 
respondeu o quanto a amava e estava investido na relação, lamentando e pedindo que 
ela perdoasse o erro dele. Acrescentou que a seguir ele mostrara-se passional tendo 
tido uma noite abrasadora, em que tinham terminado abraçados, dormindo 
aconchegados, o que a fizera sentir-se reconfortada e atraída de novo por ele. 

O peso da moral religiosa é tremendamente castrador da liberdade de conduta das 
pessoas, em particular no que concerne à sexualidade, tanto quanto um liberalismo 
inconsequente e irrefletido avantgarde. Para mim os valores de respeito humanitário 
pelo próximo pautando-se pela tolerância, preservando a dignidade, salvaguardando a 
abstenção de causar dano e a prática da entreajuda são de fato inquestionáveis. No 
entanto sinto-me perfeitamente aberto a questionar outras regras morais, tanto 
normativas, como legais, entre elas as tributárias, afins da expropriação dos cidadãos, 
bem como as sexuais. Numa cultura cada vez mais universalista à moral repressora da 
sexualidade judaico-cristã, acrescem a islâmica, a hindu, a budista, a taoista e outras. 
A prática sexual livre, plena e orgástica, afim da afetuosidade terna, sem restrições 
entre as pessoas, assim como o autoerotismo são em geral condenadas ou 
desaconselhadas com contraproducentes pelas religiões. Há pois uma universalidade 
nos tabus relativos à sexualidade, com as devidas variações culturais. 

Nos dez mandamentos da religião cristã temos logo dois que são relativos à repressão 
da sexualidade a que acresce a luxúria ou seja o prazer do prazer em si enquanto 
pecado mortal. O sexto mandamento diz: “Não pecar contra a castidade” ou “Guardar 
castidade nas palavras e obras”. No entanto o que está implícito é a não licitação do 
prazer, em particular o prazer sexual livre. O nono mandamento reforça com: - “Não 
desejar a mulher do próximo”. Com este ainda me sinto mais contrariado, achando 
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injusto que as mulheres sejam privilegiadas, pois estas não ficam proibidas de desejar 
o homem da próxima. 

Na religião judaica o sétimo mandamento restringe que não se adulterará e o décimo é 
relativo a não cobiçar, colocando ao mesmo nível a casa, a mulher, o servo, a serva, o 
boi e o asno do próximo (nunca me lembraria de cobiçar estes últimos). 

O budismo também não é menos preconceituoso, ao advogar no Nobre Caminho 
Óctuplo uma panóplia de atitudes mentais e comportamentos corretos, como a ação 
correta e o modo de vida correto, que implicam limitações à livre expressão da 
sexualidade. Nos Cinco Preceitos há a especificação de abster-se de comportamento 
sexual impróprio. A consequência kármica de causa-efeito à conduta sexual não 
correta é o sofrimento, tal como é preconizado no cristianismo face à cedência ao 
desejo. Os tabus levantados em relação à sexualidade pelas religiões têm  como 
finalidade de regular a sociedade mantendo a pessoa culpabilizada pelo seu desejo, 
privando-a da livre opcionalidade e tornando-a desta forma submissa. 

Tais perspetivas estão tão arreigadas na cultura do ser humano comum, que ao ser 
influenciado desde o nascimento pelo interacionismo simbólico subjacente à cultura em 
que se encontra mergulhado tal tem um peso tremendo na instância psíquica inerente 
ao juízo de valor e à autocrítica. 

Há no entanto a possibilidade de o indivíduo enquanto livre pensador, escolher entre 
diferentes possibilidades a perspetiva relativa à existência que quer tornar vigente para 
si, investindo-a enquanto representação ideacional de valor, ao mesmo tempo que 
retira intensidade de outras que abandona. Aliás, é assim que o indivíduo se pode 
tornar agente criativo da sua identidade. 

Na espiritualidade, em particular no Oriente, embora sejam perspetivas pouco 
conhecidas e preponderantes, há quem defenda a ligação da sexualidade com o divino, 
numa aceção de erotismo sagrado. Cecile Sagne, num livro precisamente com o título 
de “O erotismo sagrado” escreve: “Importa mesmo ir mais longe, e considerar a 
sexualidade como uma modalidade, ou um grau particular, da troca circular homem-
natureza; considerar o nosso prazer como o jorro, habitualmente recalcado, do prazer 
inseparável da própria vida na sua coincidência fundamental”… [Desta forma através 
do envolvimento sexual] …”O sentimento de identidade com o outro intensifica-se. 
Melhor ainda: forma-se entre os amantes uma nova identidade com sua vida singular… 
Esta alcança-os para além de si mesmos, e eles sentem-se transportados por um fluxo 
de vitalidade que devemos qualificar de «cósmico»…” 

Krishnamurti também se debruçou sobre a questão da repressão da sexualidade. 
Escreveu: “Só há estado criador mediante a irradiação do pensamento criador, da vida 
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criadora, da existência criadora, o que corresponde a provocar uma revolução radical 
do nosso modo de vida – não uma revolução verbal, mas uma revolução interna, uma 
completa transformação das nossas vidas. Só então este problema terá tomado um 
sentido diferente; assim, a própria vida encerrará um significado diferente. Os que 
diligenciam observar o celibato como meio de chegar à realidade, a Deus, são impuros, 
ignóbeis, porque os seus corações estão secos. Sem amor, nem por sombras pode 
haver pureza e só um coração puro pode alcançar a realidade… mas um coração que 
sabe o que é amor”. 

Por sua vez De Rose, Mestre Yôgui do SwásthyaYôga no seu livro “Hiperorgasmo – 
uma via tântrica” ressalva a importância da transgressão, relacionando-a com a 
transcendência. Sobre tal escreve: “Como a vida é naturalmente eivada de restrições 
que estabelecem limites e mais limites, acumulativamente, desde os primeiros meses 
de idade e pela vida afora, permitir-se transgredir algumas normas tem um poderoso 
efeito de catarse”… “A sexualidade também é uma excelente área sobre a qual se 
pode exercer a transgressão, especialmente por tratar-se de um território sobre o qual 
se exercem tantas restrições…” 

Mais à frente acrescenta:  “Biologicamente o Ser Humano não é monogâmico, porém 
vivemos em sociedade e não na selva. Criamos toda uma organização social baseada 
em sistemas de heranças e responsabilidade pelo sustento da família e filhos que, 
embora seja obsoleta, ainda é vigente… Há muitas teorias interessantes sobre este 
tema. Uma delas é a do matrimônio trigâmico bilateral. Ela consistiria em cada pessoa 
ser relacionada com outras três e que, por sua vez, seriam casadas, cada qual, com 
outras três e assim sucessivamente, de tal forma que todos os habitantes do planeta 
acabariam sendo parentes de alguma maneira…” 

A nossa cultura ocidental atual é herdeira de diversas referências que permitem ao 
indivíduo adotar as suas próprias perspetivas em relação aos valores pessoais. Para tal 
também contribuíram as ideias introduzidas por Freud relativamente à licitação do 
desejo e da sexualidade, bem como as perspetivas de reforma social e moral 
anunciadas pela dita geração hippie, em particular a preconização do amor livre. No 
entanto a sociedade vigente do capitalismo corrupto e consumista é promotora do ter e 
do fazer, de preferência afins do consumo de bens, com regras e normas rígidas e 
restritivas, fiscais, sociais e legais, sendo que o moralismo restritivo e culpabilizante é 
particularmente útil na repressão da liberdade pessoal. Esta é cada vez mais 
comprometida pelas redes sociais, meios e órgãos de comunicação, o que até é 
paradoxal em relação ao defendido na aparência. O indivíduo cada vez perde mais 
privacidade. Ao filiar-se ao ter também, se torna cada vez mais posse do sistema. Isso 
reforça o sentido de possessividade mútua que não permite que os valores sociais 
relativos aos relacionamentos evoluam no sentido da abertura e aceitação das 
necessidades do outro, nomeadamente de liberdade sexual. O outro, enquanto coisa é 



 

 

Revista Portuguesa de Arte Terapia | ARTE VIVA . nº 7. outubro 2017 

- 97 - 

 

envolvido do sentido de posse. Assim, não resta senão a transgressão pelo 
envolvimento extra-conjugal, que quando descoberta leva à deceção, sofrimento e 
receio de desamparo. O sentimento de traição, pelos desejos de vingança, inerentes à 
ofensa e raiva narcísicas é dos mais difíceis de encontrar resolução. São ainda poucos 
os casais, hoje em dia, capazes de realmente manterem uma relação de abertura ao 
envolvimento externo à relação, sem que esta venha a ser comprometida. Tal apenas 
se torna viável quando efetivamente se é capaz de assentar as fundações da 
personalidade no ser e no estar, podendo aceitar-se a alteridade do outro sem posse. 

Muitas linhas de pensamento que oferecem alternativas à moral vigente repressora têm 
raízes ancestrais. A título de exemplo cito algo escrito no Século XVIII por Marquês de 
Sade, em “Os infortúnios da virtude”: “Só nos arrependemos daquilo que não estamos 
habituados a fazer. Repetindo com frequência o que nos causa remorsos, acabamos 
por aniquilá-los. Opondo-lhes a labareda das paixões e as leis poderosas do interesse, 
num instante se dissipam. O remorso não prova o crime; prova apenas que a alma que 
o sente é fácil de subjugar… Se te convences da nulidade dos crimes ou da sua 
necessidade em relação ao plano Geral da Natureza, ser-te-ia possível tão facilmente 
vencer os remorsos causadas pelo seu cometimento… Há, pois, que partir de uma 
análise exata de tudo aquilo que os homens chamam crime, a começar pelo 
convencimento de que somente a infração das leis e dos costumes nacionais dos 
homens o definem como tal, de que uma coisa considerada criminosa em França deixa 
de o ser a cem léguas de distância, de que não há nenhum ato que seja de facto 
considerado criminoso universalmente e de que, por consequência, no fundo nada 
merece logicamente o nome de crime e é tudo numa questão de opinião e geografia. 
Posto isto, é absurdo uma pessoa pretender praticar virtudes que não passam de 
pecados noutro lado e fugir a crimes que são boas ações noutros países. Feitas estas 
reflexões, pergunto-te agora se pode sentir remorsos aquele que para seu prazer ou 
por seu interesse pratique em França uma virtude da China ou do Japão, mas que na 
sua pátria seja considerada crime. Será justo que essa mesquinha distinção o 
detenha? E se ele tiver um pouco de filosofia no espírito, será ele capaz de lhe causar 
remorsos? Se o remorso só existe em consequência da proibição, se só surge devido 
à quebra dos freios e não, de modo algum, devido à ação, será sensato deixá-lo 
subsistir, não será absurdo não o aniquilar de imediato? Se nos habituarmos a 
considerar indiferente a ação que provoca remorsos, se a julgarmos pela análise 
refletida dos usos e costumes de todas as nações da Terra e se, em consequência de 
tal raciocínio, repetimos essa ação, seja ela qual for, tantas vezes quantas forem 
possíveis, a chama da razão não tardará a destruir o remorso e a aniquilar esse 
impulso tenebroso, fruto apenas da ignorância, da pusilanimidade e da educação” . 

Ao citar estas perspetivas distantes da moral convencional não as estou a advogar, 
defendendo-as militantemente. Tenho a minha própria opinião e valores, 
necessariamente. No entanto na presença dos meus pacientes tento manter-me aberto, 
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sem me deixar condicionar excessivamente pela minha própria visão acerca da 
existência, de forma a manter a tónica na dúvida criativa e optativa. Assim sendo, é tão 
válida uma opção de libertinagem sexual como uma de castidade e retirada relacional, 
extremos de todo um leque de opções existenciais. Do ponto de vista do arte 
psicoterapeuta o que importa será o quão consentânea, apaziguada e satisfatória é a 
organização da experiência existencial pelo paciente. Uma paciente que eu confrontei 
relativamente à sua escolha da renúncia de relacionamentos amorosos ripostou:   
“Então uma pessoa que decide ficar sozinha ou que efetivamente não encontra 
ninguém que lhe agrade não pode ser feliz?” Devolvi-lhe a questão perguntando-lhe: - 
“E você sente-se realizada e feliz dessa maneira?” Infelizmente não era, pelo que se 
desfez em lágrimas, após o que acrescentou: “Então ajude-me a torná-lo possível” . 

Claro que será impossível desligarmo-nos completamente dos nossos referenciais 
pessoais. Para mim a dificuldade maior reside em quando a nossa visão e a do 
paciente são coincidentes. Aí poder-se-á tornar mais difícil ajudar o paciente a colocar-
se em perspetiva. Por outro lado tenho tido alguns pacientes com visões religiosas ou 
místicas extremamente arreigadas e condicionantes da flexibilidade do seu 
pensamento, não aceitando que as suas crenças e respetivo registo moral seja posto 
em causa. Nestas situações tenho de me debater com o preconceito inerente à minha 
visão clínica e valores pessoais, que se antagonizam com os do paciente. Por vezes 
fica então mais difícil manter-me consonante com a necessidade de empatizar com a 
experiência do paciente. Para tal é preciso conseguirmos aceder ao próprio olhar da 
pessoa, tentando ver e sentir as vivências através da sua própria perspetiva, 
desinvestindo a nossa. Deste modo torna-se possível sentirmo-nos como o outro se 
sente face à situação, circunstâncias e sua organização interna. Assim, quando os 
eventos internos são configurados através da criação artística, podemos aceder a uma 
qualidade estética da empatia (esteticidade empática) que é afim da consonância 
afetuosa e compassiva, mas mantendo-se ao mesmo tempo uma sintonia criativa. 
Através desta forma torna-se viável incrementar o entendimento da experiência do 
outro, o que torna mais efetivas as intervenções no sentido de ajudar o paciente a 
colocar-se em perspetiva funcional, interacional, vivencial e de mudança, podendo 
relativizar a sua experiência interna. Independentemente do respeito pelo sistema de 
crenças do outro é preciso ajudá-lo a questionar o que o leva a adotar uma 
determinada perspetiva para com a realidade, de que modo é que isso interfere com a 
sua homeostasia psíquica e que modificações criativas é necessário que implemente na 
sua mente de forma a permitir-lhe tornar mais suportável a experiência consigo próprio 
e com o mundo, de forma a estabelecer ou repor a satisfação da aprazibilidade 
existencial, afim da felicidade. A experiência formativa e clínica do arte psicoterapeuta 
torna-o eficiente no sentido de através de um clima no ambiente arte psicoterapêutico 
propiciado pela dedicação e interesse militantes, bem como pela disponibilidade 
aceitante e despreconceituado, já referidos, poder aceder através da empatia a uma 
sintonia útil e a um entendimento diferenciado da vivência do paciente. Servindo-se  
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deste, o arte psicoterapeuta coloca a ênfase na criatividade concreta e psíquica, ao 
incentivar o paciente a envolver-se na criação artística. Tal permite-lhe aceder a uma 
imersão na intersubjetividade questionante com o objeto de arte catalisadora, que é 
afim da promoção do balanço estético de si próprio assente na aquisição de novas 
significações. Por muito racional que o paciente pretenda ser ao realizar uma criação, 
há sempre um quanto de inconsciente ou de acaso que se intromete no processo 
criativo, emergindo do produto criativo. O olhar atento do arte psicoterapeuta afim da 
descoberta criativa da ideia nova está atento às nuances emergentes, devolvendo tal 
ao paciente enquanto partilha de conhecimento perlaborativo. Ao levar-se o indivíduo 
em processo de Arte Psicoterapia a questionar as suas ideias, fantasias, sentimentos e 
sintomas psicopatológicos estamos já a permitir-lhe algum limiar de transgressão 
relativo à ideia feita. Contestar implica em si a intenção de transgredir a visão vigente. 
Este limiar de transgressão é afim da individuação uma vez que se contesta o efeito 
nocivo das representações de objetos intrínsecos à psique, abrindo a possibilidade de 
reparar criativamente as representações objetais, o que é afim da psicodiagénesis. 
Nesta medida o objetivo derradeiro do arte psicoterapeuta no decurso da sessão é o de 
que o paciente ao sair se sinta entendido, com uma perspetiva mais clara de si, 
permitindo iluminar a sua evolução, e satisfeito com o poder realizativo inerente à sua 
criatividade. No entanto nem sempre tal é alcançado. De qualquer modo até o amor 
não precisa de ser perfeito para preencher e ser satisfatório. 

O gradiente de criação artística implícito nas sessões de Arte Psicoterapia oferece em 
si uma oportunidade para a configuração das necessidades de transgressão, carentes 
de manifestação e resolução, sendo próprias a aspetos regressivos relacionados com 
vivências precoces, incluindo a sexualidade pré-genital, que ficaram por estruturar. Tal 
manifesta-se frequentemente na desorganização dos sintomas mentais, nos 
comportamentos regressivos, entre os quais no anaclitismo, ou nas perturbações da 
esfera relacional, amorosa e sexual, entre outros. O arquétipo do artista louco, boémio 
e libertino é a caricatura do efeito de acesso ao prazer implícito na criação artística, 
presente na mente das pessoas em geral. 

A este respeito escreveu o psicanalista Joyce McDougall , em “Eros, aux Mille et Un 
Visages”, escreveu: “Ora… emoções conflituosas subrepticias na atividade criativa, 
fruto de angústias e conflitos psíquicos, eram para Klein consequência duma falta de 
integração da destrutividade infantil relativamente ao universo-seio. Na realidade alguns 
génios criadores dão mostra de comportamentos perversos ou psicóticos, apesar de 
terem conservado uma área que lhes permite criar (área livre de conflito). 

Poder-se-á imaginar o universo criador semelhante a um vulcão. É possível que a 
tendência à autodestruição esteja implícita na obra no decurso do processo criativo e 
que contribua ao mesmo tempo para fragmentar e estruturar. A depressão, a raiva de 
si, a cólera e a frustração geram um desejo de se destruir ou de destruir o que emana 
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de si. O mundo exterior poderá jogar para o criador um papel benéfico, ou pelo 
contrário, reenviar-lhe as suas angústias. O artista tem necessidade, recorrendo à 
projeção, de apelar ao terceiro poder, o público, que recebe toda a força do processo 
de identificação projetiva com a obra. É um processo extremamente sensível podendo 
reativar velhos esquemas familiares de rejeição, humilhação, abandono, etc…” 

Mais à frente, sobre as origens erógenas do processo criativo acrescenta: 

…”A criatividade nasce no corpo erógeno e reflete a forma como ele está representado 
psiquicamente e como se representa psiquicamente e como as funções somáticas se 
estruturam na infância. 

Há pelo menos quatro aspetos fundamentais que constituem o pano de fundo de todo o 
ato ou pensamento inovador, cada qual intimamente ligado ao corpo e às suas pulsões 
libidinais – de orientação narcísica ou objetal: 

– Luta com o meio de expressão. 
– Natureza da relação do indivíduo com o público imaginário ao qual se destina a sua 
obra. 
– O papel da sexualidade prégenital (tendências orais, anais e fálicas). 
– A integração (ou não) dos desejos bissexuais da infância na estrutura psíquica do 
criador (atributos mágicos dos órgãos sexuais sublimados). 
 
As repercussões dinâmicas de cada um dos fatores pode ser fantasiada como uma 
forma de transgressão. 

Não há provavelmente ato criador que não tenha sido inconscientemente sentido como 
um ato de violência e transgressão: ousou jogar-se (ou brincar-se) só com finalidades 
secretas – libidinais, narcísicas ou violentas, ousou-se expor o resultado aos olhos do 
mundo; ousou-se explorar a sexualidade prégenital com todas as suas ambivalências; 
ousou-se, numa fantasmática inconsciente, roubar aos pais os seus órgãos, os seus 
poderes reprodutores e usá-los para gerar as próprias criações. 

Continuando a produzir, os criadores arriscam-se a pagar caro em termos de angústia 
de catástrofe, depressão, e manifestações psicossomáticas ou outras. 

Para além disso os criadores têm frequentemente necessidade de fazer algo com as 
partes fragmentadas de si e procuram ao mesmo tempo manter o sentimento de 
coesão ou identidade subjetiva através da obra ou da invenção. 
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Podemos assim dizer que os traumatismos mais estreitamente ligados à organização 
psicossexual da representação corporal, tal qual foi modelada pelos objetos 
significativos do passado, são fonte não somente de sintomas neuróticos como de 
inibições, mas também da própria criatividade.” 

A partir das reflexões de Joyce McDougall torna-se mais compreensível que o limiar de 
transgressão ativado pela criação artística nas sessões de Arte Psicoterapia, ao 
aceder-se ao espaço interno criativo, permite que se ouse conceber uma criação 
fecundada com a imaginação. Tal permite a ligação com necessidades essenciais 
carentes de serem resgatadas manifestadas e reparadas ou colmatadas através da 
espontaneidade autodeterminada inerente ao fazer artístico. Com a continuidade do 
processo de Arte Psicoterapia assistimos através da criação seriada à oportunidade de 
o paciente conceber sucessivamente perspetivas em mutação, sob a égide da 
criatividade, de uma configuração particular perturbadora da  sua experiência interna. 
Tais configurações psíquicas com determinada carga emocional, tendem a manifestar-
se na criação seriada, como na existência comum do indivíduo, influenciando a sua 
visão da realidade. Numa procura de atenuação do efeito psíquico excessivo da sua 
existência inconsciente, manifesto num interminável repetir até extinguir, o que é 
incrementado pela criação artística no contexto relacional Arte psicoterapêutico, 
promove-se a sua transformação. Em geral assistimos nos pacientes em Arte 
Psicoterapia a uma mudança de estilo pictórico ou uso de materiais, quando uma 
configuração psíquica é abandonada e outra é ativada. Ocorre, assim, a uma sucessão 
alternante de configurações, por vezes voltando-se atrás, com equivalente retoma de 
estilos figurativos nas criações, até que seja alcançada a cura, onde idealmente 
assistimos a uma espontaneidade criativa flexível sem necessidade de repetição fixa. 
Deste modo a transformação espectável no processo de Arte Psicoterapia terá de 
suportar a transgressão da mudança, pois esta acarreta os riscos fantasmáticos de 
investir a destrutividade para poder reparar criativamente, suster o desconhecido e a 
incerteza e superar o risco da punição própria à culpabilidade inerente à transgressão 
fantasiada. A necessidade de comprometimento do Arte psicoterapeuta nos 
procedimentos afins da aceitação incondicional e empática do paciente para que este 
possa aceder à transgressão da mudança, dando-lhe o suporte validativo necessário, 
implica de facto grandes desafios.  

Numa outra situação clínica uma paciente pôs em risco a minha capacidade de 
manutenção da neutralidade aceitante, sustentadora, despreconceituada, questionante, 
reflexiva, promotora da diagénese e não opinativa. O assunto que trazia para debate 
regular nas suas sessões dizia respeito ao seu desejo de engravidar. Tentando há já 
algum tempo, foi descoberto que a dificuldade tinha a ver com oligospermia grave do 
marido, consequente a uma doença contraída na juventude. Já tinham tentado o 
recurso a uma Clínica de Fertilidade, onde começou por ser sugerido que começassem 
por realizar inseminação artificial ou seja inoculação do esperma do marido diretamente 
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no útero. No entanto revelaram-se infrutíferas as várias tentativas feitas. Entretanto foi 
proposta fertilização in vitro, mas surgiu a possibilidade de o marido poder ter uma 
alteração genética, carente de ser estudada e que poderia ser um obstáculo à 
fertilização pelo seu esperma, o que se veio a confirmar. A alternativa seria a 
fertilização com o esperma de um dador anónimo. O marido tendo alguma limitação 
cultural e uma personalidade rígida não aceitou tal opção, sentindo-a como um ataque 
à sua virilidade. Trazendo as suas inquietações e a sua deceção perante a 
possibilidade de não ter um filho para as sessões, um dia apresentou uma ideia nova: 
Em vez de se sujeitar a toda uma panóplia de procedimentos médicos invasivos e que 
necessariamente a sujeitariam a dor e inquietação, para além de ter que lidar com as 
reticências do marido que queria abandonar o processo e desistir de terem filhos, nem 
sequer aceitando a possibilidade de adotar uma criança, porque não conceber um bebé 
com outro homem, num envolvimento inconsequente, já que amava o marido e não 
queria renunciar à vida construída com ele? Para deixar confirmada a possibilidade de 
que o marido aceitaria o bebé como sendo dele, conseguira que o médico que os 
seguia afirmasse que, embora fosse uma hipótese remota e arriscada pela 
possibilidade de deficiência, poderia ainda acontecer que ela engravidasse 
espontaneamente do marido e tivesse um bebé são. Tinha um amigo que vivia no 
estrangeiro, sendo casado e com filhos, o qual vinha periodicamente a Portugal devido 
à profissão. Há alguns anos, antes de se juntar com o atual marido, estivera atraída por 
ele e tinham-se envolvido pontualmente. Pensou encontrar-se com ele numa das 
vindas a Lisboa, com a intenção de reatar uma relação temporária. Envolvendo-se 
sexualmente com este homem tentaria engravidar à revelia do marido. Quando me 
relatou o seu plano, perguntou-me frontalmente a minha opinião. Por segundos o meu 
lado preconceituoso levou a melhor e dei comigo a pensar:  “Então, mas ela pretende 
enganar dois homens para ter um bebé?”. Mas logo a seguir deixei-me surpreender 
pelo quão genial, criativa e corajosa era a ideia nova que se deixara formular, em plena 
transgressão com o vigente das suas referências morais. Até aí advogara uma 
fidelidade completa ao amor pelo marido. Respondi-lhe que mais importante que a 
minha opinião era a solidez da sua decisão, sendo preciso deixar-se refletir sobre ela. 
Consternada insistiu afirmando que naquele momento era importante que eu lhe 
dissesse se fazia bem ou mal. Respondi que talvez pudéssemos deixar a apreciação 
do bem e do mal para depois, criando primeiro acerca do assunto. Demorou-se no 
desenho que realizou usando lápis de cor. Ao terminar ficou em silêncio a olhar para a 
imagem, começando a chorar. No desenho era visível um bebé ao colo de uma mulher 
com um homem debruçado por detrás. Estavam num campo florido com o céu claro em 
cima, apresentando-se o sol exatamente sobre o casal. No lado esquerdo do desenho 
havia esboço de um rio e para além desse rio uma árvore atrás da qual se situava 
outra figura humana masculina, mais pequena que as outras. Perguntei-lhe como se 
sentia. Disse-me que tinha medo de tomar aquela decisão, pelas suas implicações, 
nomeadamente sentir que estaria a trair o marido. No entanto o desejo de ter um bebé 
fruto de uma ligação terna, prazerosa e humana era muito grande, em vez de ser 
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resultante de uma situação médica mecanizada, dolorosa e assustadora. Ajudei-a a 
refletir sobre o assunto, colocando a ênfase nas reformulações e relativizações de 
perspetivas que lhe devolvia. Ao sermos empáticos não temos necessariamente que 
ser sempre sintónicos com a perspetiva do outro. Por vezes é muito útil introduzir 
alguma dissonância relativizadora, o que alarga o campo de ideias do outro. Ao fim de 
algum tempo devolveu-me que eu não lhe respondera às perguntas mas que se sentira 
apoiada ao longo da sessão qualquer que fosse a sua decisão. Voltou o olhar de novo 
para a imagem, sorriu e antecipou o gozo que lhe daria poder ter o seu bebé nos 
braços. Sorrindo ainda brincou: “Bom e se eu avançar com o meu plano ele terá dois 
pais. Mas o meu marido será o verdadeiro pai pois se parir é dor (espero que não), 
criar é amor. Assim mesmo que possa não ser o pai biológico do bebé, não o sabendo 
vai aceitá-lo como tal e será um pai excelente”. Nessa altura e a modos de dar a 
sessão por encerrada disse-lhe: “Perguntou-me se achava bem ou mal o que pretende 
fazer. No entanto mais importante que isso é a convicção com que tomar a sua decisão 
e a força que será necessária para a implementar, independentemente das vicissitudes. 
Se for mesmo essa a sua opção então será preciso reforçar a convicção e a força da 
mesma aqui na sua psicoterapia”. E foi isto que foi feito ulteriormente. Neste momento 
já terminou a sua psicoterapia e tem um filho com o qual se sente plenamente 
realizada, mantendo o seu casamento. Quero ressalvar o quão importante foi para esta 
paciente o gradiente da aprazibilidade presente quer na experiência criativa, quer na 
interação arte psicoterapêutica. Em geral, o incentivo à vivência da aprazibilidade 
criativa e internacional, aliada à sublimação estética, é altamente importante no 
ambiente das sessões de Arte Psicoterapia, funcionando como um contraponto 
sustentador para as vivencias mais dolorosas e propiciando a elaboração do negativo. 
À pouco referi-me ao repetir até extinguir, quanto às configurações psíquicas inerentes 
às perturbações mentais, a necessitarem de manifestação na realidade de forma a 
serem moduláveis. Agora aponto o repetir até reforçar suficientemente, relativamente à 
vivência da aprazibilidade em que é necessário mergulhar sucessivamente, até que se 
construa como uma representação ideacional organizadora intrínseca ao indivíduo 
passiva de ser ativada para além das sessões, na vida comum da pessoa. De forma a 
que isto seja alcançado o Arte psicoterapeuta, para além de suspender o seu 
preconceito, ser aceitante da transgressão ao serviço da mudança, e investir o 
relacionamento com o paciente de uma perspetiva psicodiagenésica, precisa também 
de se mostrar aberto e consistente à manifestação da dor psíquica pelo indivíduo em 
processo. Isto é o mais difícil, por vezes, de ser alcançado, pois ao aceder-se à 
experiência do outro através da empatia, acaba-se por se sentir em si as dores do 
outro. Se o arte psicoterapeuta não estiver suficientemente estruturado poder-se-á 
sentir sucessivamente abalado ao longo de um dia de trabalho, correndo o risco de se 
fragilizar. Então, de pouco servirá aos pacientes não sendo capaz de suster com 
coesão a fragilidade daqueles, podendo repetir a inconsistência das suas figuras 
parentais. 
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O trabalho de reparação criativa e suprimento a realizar numa Arte Psicoterapia em 
torno das áreas de sofrimento, fragilidade e ressentimento para com os objetos 
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. É comum que pacientes que pouco falaram da sua 
sexualidade e respetivas fantasias ao longo do processo, pois esta é uma das áreas 
mais difíceis de serm partilhadas, dado ser sentida como espaço de intimidade privada 
a preservar, relatarem para o final do processo que a sua capacidade orgástica e 
desinibição sexual se incrementaram. 

Igualmente a agressão inerente à raiva narcísica, ao ressentimento e despeito relativos 
às representações objetais, entre outros, precisa de ser investida criativamente de 
modo que possa ser desinvestida. A agressão apenas se manifesta e mantem vigente 
quando não há possibilidade de modificação criativa, uma vez que se torna 
neutralizada pela libido investida na sublimação implícita ao ato criativo. 

Quando os pacientes conseguem investir no processo de Arte Psicoterapia e 
vincularem-se ao arte psicoterapeuta, aderindo ao veículo da criação artística, que lhes 
permite ativar o seu aparelho criativo mental, em geral, a sua evolução é no sentido de 
um final feliz, com alívio da sua perturbação mental, bem como o reforço de si mesmo 
através de referências ideacionais organizadoras e criativas, intrínsecas à sua mente, 
estáveis, à prova da realidade e duradoras. Então a aprazibilidade existencial em geral 
designada como felicidade torna-se prevalecente na sua existência. Nos momentos em 
que tal se torna evidente o arte psicoterapeuta terá de ter um cuidado particular em 
gerir a sua inveja das experiências bem sucedidas, felizes e prazerosas dos seus 
pacientes. Para que isso não comprometa a sua capacidade diagenésica necessitará 
de se investir de prazer, de se validar e de cuidar criativamente de si. 
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