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Arte na Esquadra
Um encontro
improvável
PROJETO GIRA NO BAIRRO – UMA
ESQUADRA ABERTA À COMUNIDADE
ANA LUÍSA SANTOS
giranobairro.ueac@gmail.com

Consideram possível existir uma Esquadra da Polícia de Segurança Pública cheia de jovens,
diariamente, a realizar diversas atividades, em conjunto com os agentes da PSP?
A primeira resposta, e a que mais ouvimos, é “não”!
Pois bem, este artigo é sobre o projeto Gira no Bairro – Uma Esquadra Aberta à
Comunidade, em que a resposta é “sim, é possível e já acontece!”
O Projeto nasce pela mão da Mundos de Papel Associação, que em parceria com a Polícia de
Segurança Pública e outros parceiros de consórcio, como a Sociedade Portuguesa de ArteTerapia, a União de Freguesias de Oeiras, São Julião, Paço D’Arcos e Caxias, e o Centro
Educativo Padre António Oliveira da Direção-Geral de Reinserção e os Serviços Prisionais
desenvolvem em conjunto.
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O Projeto Gira no Bairro – Uma Esquadra Aberta à Comunidade

A Mundos de Papel, associação sem fins lucrativos, tem por base a ideia de que todas as
pessoas desempenham um papel no Mundo, tanto a nível individual como social, tendo
como convicção que um conjunto de vários mundos alinhados numa missão podem fazer
toda a diferença num mundo mais justo e coeso. Tem como finalidade potenciar o papel de
crianças e jovens, minimizando fatores de risco, criando oportunidades e promovendo a
inclusão e coesão social.
Neste sentido, em 2019, a Mundos de Papel Associação desafiou a Polícia de Segurança
Pública (PSP) – Divisão de Oeiras e, em parceria, desenvolvem há mais de um ano, um
projeto inovador e pioneiro que tem por objetivo central estreitar relações entre a PSP e a
comunidade, nomeadamente com as crianças e os jovens. A ideia assenta numa intervenção
de proximidade, para se quebrarem barreiras e preconceitos há muito enraizados. Importa
referir que o termo “gira” é recorrente no vocabulário das crianças e jovens do projeto, no
sentido de se movimentarem. Assim, optou-se por fazer dele um mote para a intervenção
junto deste público. Curiosamente, o termo “giro” é usado também na polícia para
denominar o patrulhamento feito pelos agentes a pé, investindo assim também na
proximidade com a comunidade.
O projeto funciona nas instalações da 84a Esquadra da PSP, em Caxias – Oeiras, onde a
Mundos de Papel tem algumas das salas afetas ao projeto, sendo lá o ponto de encontro do
Eu e do Outro, o espaço onde crianças, jovens, agentes e técnicos convivem diariamente nas
diversas atividades.
O projeto tem como foco a intervenção com jovens de Caxias, em especial do Bairro
Francisco Sá Carneiro e do Centro Educativo Padre António Oliveira – CEPAO, juntamente
com os agentes da PSP, as famílias, os técnicos, os professores e a comunidade em geral, no
sentido de fazer girar toda a comunidade, reforçando não só o espaço individual de cada um,
mas também o espaço coletivo que é de todos.
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Pretende-se, assim, fazer com que os vários intervenientes no bairro “girem” no mesmo
sentido e em estreita ligação, numa construção conjunta que os desenvolva e faça crescer
no sentido de uma vida mais saudável, harmoniosa, ativa, criativa e inclusiva. A criação de
diversas oportunidades traduz-se num impacto no presente e no futuro destas crianças e
jovens, alterando atitudes e comportamentos que possam colocar em causa o seu bem-estar
nas diversas esferas da sua vida, como: a família, os pares, a escola/trabalho e a
comunidade.
São diversas as atividades desenvolvidas (Estuda+, Gira Desafios, Gira Cidadania, Mundo
Criativo, Mundo Desportivo, Mundo Livre, Mundo Digital, Gira CEPAO, Gira Terapia e Gira
Férias), que se desenrolam e são planeadas na sua maioria tendo em conta as bases da
Educação Não Formal e da Arte-Terapia. Reforçamos que a inclusão da Arte-Terapia como
estratégia de intervenção social associada à criação de pontes entre crianças/jovens e
agentes da polícia é pioneira a nível internacional.

Crianças e Jovens

Os jovens participantes do projeto encontram-se na faixa-etária dos 10 aos 25 anos, sendo a
maior taxa de participação com adolescentes entre os 13 – 18 anos. Contamos com a
participação de crianças e jovens do sexo masculino e feminino.
Adolescência deriva da palavra em latim adolescere que significa «crescer». Este é então o
período compreendido entre o final da infância e a passagem para a idade adulta, sendo
uma fase repleta de mudanças, acontecimentos e vivências para o adolescente (Braconnier
& Marceli, 2000). A adolescência para Sampaio (1997) é uma etapa do desenvolvimento, que
ocorre desde a altura em que as alterações psicobiológicas iniciam a maturação (puberdade)
até à idade em que um sistema de valores e crenças se enquadram numa identidade
estabelecida (idade adulta), sendo este todo um percurso pautado por diversas etapas. Ao
longo das fases da adolescência são várias as tarefas de desenvolvimento pelas quais o
adolescente passa (Havighurst 1953) assentando numa perspetiva psicossocial. São oito, as
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tarefas de desenvolvimento que são determinadas pelas necessidades individuais e as
exigências sociais: aceitar o próprio corpo e usá-lo de modo eficaz – dado que o adolescente
vai ter de aprender a aceitar e lidar com as mudanças que ocorrem nesta fase ao nível
corporal; adquirir independência emotiva dos pais e de outros adultos – sendo a autonomia
fundamental de ser adquirida pelo adolescente, passando também por momentos de
conflito; adquirir um papel social – assumir esse papel e compreender os comportamentos
associados ao mesmo; instaurar novas relações com os pares – não ter só amigos do sexo
masculino ou feminino, mas conseguir construir uma relação positiva e benéfica com ambos;
adquirir um comportamento socialmente responsável – onde conhecer regras é
fundamental, bem como adquirir valores e objectivos sociais e responsabilidade, de forma a
se inserir e ser reconhecido; adquirir um sistema de valores e uma consciência ética para
guiar o próprio comportamento – tendo em conta uma conduta a seguir e a interiorização
de representações no self; desenvolver competências cívicas – por exemplo no que concerne
à vida familiar e outras formas de participação na sociedade; e por fim, preparar-se para
uma profissão ou ocupação – que é um momento de escolhas, de traçar e seguir objectivos,
para atingir a independência económica, e a sua autonomia em relação às figuras parentais.
Feita a análise de dados e informações recolhidas junto dos parceiros e população-alvo do
projeto, foi percetível compreender que a relação da comunidade, nomeadamente crianças
e jovens com a Polícia de Segurança Pública não era harmoniosa, existindo muitas crenças e
sentimentos negativos em relação às forças de segurança, o que originava uma barreira
entre as partes. Desta forma, foi possível constatar a necessidade de se criarem atividades
conjuntas que aproximassem os agentes dos jovens de forma recíproca, não só pela
vivência, mas com base nos testemunhos recolhidos, tanto de jovens, como de agentes,
comunidade e voluntários.
A falta de projetos de vida consistentes, o frágil investimento no desenvolvimento pessoal,
na aquisição de competências, na cidadania ativa e o respeito pelo outro são aspetos que
dificultam o sentimento de coesão social, potencializando assim o aumento de
comportamentos de risco e a manutenção de comportamentos desadequados. Percebeu-se,
igualmente, que era fundamental trabalhar com as crianças e os jovens as questões de
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insucesso escolar repetido, de abandono escolar precoce, e também de absentismo,
questões estas prevalecentes no território proposto. Caso o investimento num percurso
escolar saudável não seja possível, o objetivo passará por tentar que o jovem invista então
num percurso formativo ou profissional.
No que respeita a jovens com percursos desviantes, como no caso dos jovens ao cuidado do
Centro Educativo Padre António Oliveira, que cumprem medidas tutelares educativas de
internamento há também a necessidade de investir em atividades que fortaleçam a
educação para a cidadania, bem como o reforço de competências sociais e pessoais
fundamentais na preparação para o seu retorno à comunidade. Também nestes jovens, a
opinião sobre a Polícia de Segurança Pública é negativa, pois no seu histórico de
comportamentos desviantes, nem sempre o contacto com as forças de segurança foi
entendido ou percecionado de forma positiva. No período de Verão, um dos jovens do
Centro Educativo realizou voluntariado no espaço do projeto na Esquadra e foi interessante
ver que, pela convivência com os agentes, a sua opinião relativamente aos mesmos se
alterou, assim como a percepção da razão por estar em internamento, referindo «eu fui
detido pelo que eu fiz… não por culpa dos agentes, como gostava de pensar».
Assim, reforçamos a necessidade de fortalecer um sentimento de segurança no bairro e,
deste modo, aproximar a comunidade da PSP, e a PSP da comunidade, aumentando também
a confiança mútua e, consequentemente, a mudança de perspectivas em relação a estas
populações.
Alguns dos jovens do bairro estão sob o sistema de promoção e proteção, sendo a Mundos
de Papel integrante da comissão alargada da CPCJ de Oeiras, o que demonstra ser fulcral
reforçar e promover uma parentalidade positiva e atenta, reforçando laços saudáveis no seio
familiar.
Percebeu-se igualmente que muitos dos jovens são vítimas de alguma forma de violência,
como por exemplo, a discriminação racial, violência no namoro ou bullying, temas estes que
temos vindo a explorar nas diversas atividades que desenvolvemos, mas onde sentimos que
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ainda há muito trabalho a fazer, por forma a reforçar o mundo individual de cada um e a
melhorar o mundo coletivo de todos.
De uma forma geral, os jovens tem historial de absentismo, desinvestimento ou abandono
escolar, apresentam comportamentos desajustados, e muitas vezes de oposição aos adultos,
pouca tolerância à frustração, pensando apenas em conseguir o que desejam no imediato
sem medir as consequências dos seus atos; apresentam também dificuldades de
autoavaliação e de empatia para com os outros, baixa capacidade criativa na resolução dos
problemas e perante as vicissitudes da vida, vivenciam um sentimento de incompreensão
pelos que os rodeiam e, devido por vezes à desocupação, investem em atividades não
estruturadas e desadequadas.

A Polícia de Segurança Publica, os Agentes e a Esquadra

A Polícia de Segurança Pública tem por missão assegurar a legalidade democrática, garantir
a segurança interna e os direitos dos cidadãos, nos termos da Constituição e da lei (site da
PSP), e das diversas atividades em que atua, há muito que a PSP desenvolve e investe em
diversos programas de proximidade, como é o caso do Programa Escola Segura, entre
outros.
O MIPP (Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade) visa o combate aos fenómenos
criminais geradores de alarme social, a promoção da cidadania e da segurança da
comunidade, destinada ao público cujas características, necessidades e vulnerabilidades,
necessitem de atenção por parte da polícia (p.36, Fernandes, 2015).
Segundo Fernandes (2015), para Oliveira (2006), a proximidade é a solução para as decisões
que produzem o afastamento entre o Estado e a população, garantindo assim a eficácia
policial e a coesão social (p.16), considerando que esta fará toda a diferença na relação,
legitimidade e prevenção da polícia junto da comunidade.
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Como assinala Durão (2016), a maioria da população não contacta regularmente com os
agentes da PSP, nem sequer conhece o interior de uma esquadra, ao contrário de um
hospital, ou outros serviços. E foi nesse sentido que a Mundos de Papel ao constatar que as
esquadras não são tidas como locais próximos, acolhedores ou simpáticos, sendo
essencialmente conotadas com aspetos negativos, se questionou: e se a esquadra pudesse
ser palco de um projeto social, um local acolhedor, um local de oportunidades e
aprendizagens, um local de partilha, de encontro e crescimento conjunto entre comunidade
e agentes?
A vida da esquadra, dos agentes e o policiamento está toda mapeada, não só no espaço, mas
também no tempo. As alterações, por mínimas que sejam, exigem complexas justificações
(p.28, Durão, 2016), e portanto, quando surgiu a ideia de trabalhar com as crianças e jovens
dentro de uma esquadra em constante relação com agentes da PSP, foi curioso ouvir as
opiniões que apostavam na sua maioria para a impossibilidade de isso acontecer, sendo que
as razões apresentadas eram: a indisponibilidade da Instituição PSP por ser “conservadora”
ou “fechada”, pela burocracia necessária e o processo moroso, bem como a pouca
“empatia” ou a “indisponibilidade” dos seus agentes. Sabia-se que seria uma proposta
arrojada e completamente «fora da caixa», mas curiosamente a Polícia de Segurança Pública
acreditou no projeto e desde o primeiro instante aceitou abrir as suas portas. A questão de o
projeto assentar numa proposta de proximidade foi central para contrariar as dificuldades
anteriormente enunciadas, mostrando disponibilidade na colaboração em prol da
comunidade e da renovação de relações benéficas para ambas as partes.
Fernandes (2015) ressalva que o modelo comunitário de policiamento para Trojanowicz
(1998), assenta num trabalho conjunto entre os agentes da PSP e os cidadãos, o que permite
identificar, priorizar e solucionar diversas questões de ordem social ou criminal, tendo em
vista a melhoria da qualidade de vida num determinado local.

Uma Esquadra é, e será sempre, um projeto de policiamento urbano. Mas para mim, e
seguramente para os agentes, ela é também um lugar de sequências de situações vividas. É
na relação com a cidade e com as pessoas que ela faz sentido (p.7, Durão, 2016).
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Trojanowicz (1998 in Fernandes, 2015) defende que o agente da polícia responsável pelo
policiamento de proximidade deve trabalhar na mesma área geográfica e de forma pro-ativa
com os cidadãos, investindo numa relação positiva e saudável. E neste sentido, o projeto
conta com dois agentes da PSP, que participam regularmente nas atividades propostas pela
equipa, ou até organizam as suas próprias atividades com crianças, jovens, técnicos da
Mundos de Papel e comunidade, desenvolvendo assim uma relação de confiança e com um
visível crescimento salutar. Importa referir que, ao longo do primeiro ano, contámos ainda
com mais de 30 agentes das várias esquadras de Oeiras, que colaboraram pontualmente em
atividades específicas, relacionando-se de forma próxima com os jovens. Foi interessante
perceber que muitos dos agentes, mesmo fora do seu horário de serviço, escolheram passar
algum do seu tempo com os jovens em diversas atividades. O facto de a Esquadra de Caxias
ter também uma camarata fez com que os jovens pudessem observar um pouco do dia-a-dia
dos agentes, olhá-los como pessoas com uma vida como todos.

Importância da Arte-Terapia para os objetivos do Projeto

Tendo em conta o Modelo Polimórfico de Arte-Terapia, desenvolvido pelo Dr. Ruy de
Carvalho e em vigor na Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, A Arte-Terapia distingue-se
como método de tratamento para o desenvolvimento pessoal, integrando no contexto
terapêutico mediadores artísticos. Tal origina uma relação terapêutica particular, assente na
interação entre o sujeito (criador), o objeto de arte (criação) e o terapeuta (receptor). O
recurso à imaginação, ao simbolismo e a metáforas enriquece e incrementa o processo. As
características referidas facilitam a comunicação, o ensaio de relações objetais e
reorganização dos objetos internos, a expressão emocional significativa, o aprofundar do
conhecimento interno, libertando a capacidade de pensar e a criatividade. (...) É adoptada
em Arte-Terapia uma visão holística considerando que o todo é maior que a soma das partes.
(Carvalho, 2001).

Revista Portuguesa de Arte-Terapia | ARTE VIVA | Nº 10 | 2020

14

Neste sentido, a Arte-Terapia é um canal privilegiado de interação, conhecimento e partilha
entre todos os participantes do projeto, proporcionando momentos criativos, de entreajuda.
Crianças, jovens e agentes, no âmbito das sessões Mundo Criativo, percecionam-se como
iguais e na mesma situação, chegando muitas vezes a motivar-se entre si. Desta forma, o
autoconhecimento e o conhecimento do outro têm lugar, mediados pelas criações e
reflexões a partir destas.
A Arte-Terapia Temática constitui-se como uma resposta viável e de muita riqueza uma vez
que visa a utilização da expressão artística como ensaio da vida real para que o participante,
de forma criativa, possa ter a possibilidade de se expressar e vivenciar uma experiência com
carácter reparador e que possibilite uma transformação positiva para si. Assenta assim,
numa ideia de “colagem” ao quotidiano para que o individuo pense e repense, assim como
treine competências que são necessárias para a sua vida, como por exemplo ferramentas
para a sua autorregulação, melhorias na relação com os outros e/ou resolução de problemas
(Carvalho, 2014).
Assim sendo, pretende-se que este espaço seguro e contentor possibilite aos jovens, um
local em grupo, partilhado com os agentes da PSP e/ou outros participantes, onde todos
possam refletir e partilhar as suas vivências, dúvidas, anseios, conflitos, fantasias ou desejos
e, neste sentido, o uso da arte como terapia, implica que o processo criativo pode ser um
meio tanto de reconciliar conflitos emocionais, como de facilitar a auto-percepção e o
desenvolvimento pessoal. (Carvalho, 1995, p.24).

Atividades que envolvem a Arte-Terapia no Projeto

 Mundo Criativo – Sessões de Arte-Terapia Temática com os jovens do Bairro
Francisco Sá Carneiro e Agentes da PSP, sendo que em algumas das sessões,
contamos com voluntários, sócios ou pessoas da comunidade. Estas são sessões
semanais realizadas na esquadra, que promovem o reforço de competências pessoais
e sociais. Esta atividade possibilita transformação e o alcançar de soluções criativas,
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aumentando o bem-estar individual e coletivo. Foram realizadas de junho de 2019 a
março de 2020, 33 sessões presenciais, onde chegamos a contar com 12
participantes por sessão. Sendo que, a partir de meados de março de 2020, o projeto
começou a funcionar em formato online por motivo de Pandemia Mundial, a solução
tem sido desenvolver e apostar numa série de desafios criativos online.
 Gira CEPAO – Sessões de Arte-Terapia Temática com os jovens do Centro Educativo
Padre António Oliveira, que promovem o reforço de competências pessoais e sociais.
Esta atividade possibilita transformação e o alcançar de soluções criativas,
aumentando o bem-estar individual e coletivo. Foram realizadas 10 sessões entre
julho e outubro de 2019, chegando a alcançar 12 jovens por sessão, sendo 24 jovens
no total, divididos em dois grupos. Cada grupo tem sessões quinzenais. Desde
outubro de 2019 que as sessões se encontram suspensas, primeiro por falta de
financiamento (que condicionou o funcionamento total de projeto) e a partir de
março de 2020 por motivo de Pandemia Mundial e suspensão do projeto no terreno.
 Gira Terapia – Atendimentos terapêuticos individuais com crianças e jovens.
Acompanhamos até ao momento cinco jovens entre os 17 e os 24 anos. Estes
atendimentos desde março de 2020 acontecem em formato online, por motivos de
Pandemia Mundial e suspensão do projeto no terreno.
 Gira Cidadania e Gira Desafios – foram também usadas dinâmicas de cariz arteterapêutico de âmbito temático em algumas das sessões das atividades enunciadas.

Arte na Esquadra, objetivos da atividade Mundo Criativo

Na Arte-Terapia Temática, as criações e expressões criadas assumem um importante papel
no ensaio de diversos aspetos ou problemáticas apresentadas pelos participantes. Assim, no
contexto de grupo e com recurso a um encadeamento de diversos temas, espera-se alcançar
os seguintes objetivos propostos na intervenção:
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 Sendo que os jovens apresentam dificuldades em estabelecer relações novas e
saudáveis, e sendo que um dos objetivos primordiais do projeto é a melhoria das
relações jovens – agentes da PSP apostando na criação de pontes ao invés de muros,
espera-se que através do processo arte-terapêutico os participantes se conheçam
nas suas várias dimensões e que tal facilite o seu autoconhecimento, bem-estar e em
simultâneo a capacidade de estar bem com o outro, estabelecendo laços afetivos
saudáveis. A própria dimensão do grupo terapêutico e o envolvimento com a
criatividade possibilita a aquisição de um lugar social. Assim, os participantes
conseguirão respeitar o seu espaço e o do outro, uma vez que neste contexto se
proporciona um ambiente securizante, contentor e estruturante. Mesmo os
momentos de partilha favorecem o conhecimento e a compreensão do outro.
 A incapacidade de se exprimir adequadamente constitui-se como outra problemática,
trazendo uma dificuldade acrescida à comunicação com o outro. Assim, as funções
terapêuticas privilegiadas da arte são a expressão e a gnose (conhecimento),
favorecendo desta forma, uma experiência corretiva e o treino de aptidões sociais,
promovendo uma mudança saudável de ações de acordo com o seu ritmo. O
contexto

arte-terapêutico

possibilitará

o

treino

e

o

espelhamento

de

comportamentos com os outros, possibilitando aos participantes a transformação da
sua comunicação em assertiva e adequada.

 O investimento em dinâmicas criativas que promovam a autoimagem positiva,
potenciam a autoestima e a autoconfiança, pelo facto de se colocar em ação a
capacidade criativa. Nomeadamente, a aceitação e valorização das criações dos
participantes, resultará num reforço positivo sobre o Ser Pessoa e num maior sentido
de capacidade pessoal, em detrimento das inseguranças e dúvidas, que muitas vezes
dominam os participantes e que condicionam o seu bem-estar e a percepção positiva
de si-mesmos.
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 Outra problemática bastante presente nos participantes é a dificuldade no
reconhecimento e gestão de emoções, bem como na sua expressão. Assim, nas
propostas criativas e através dos mediadores artísticos utilizados irá promover-se a
consciencialização dos estados afetivos e, consequentemente, a aquisição de
competências para gerir emoções perante o descontrolo, uma vez, que o ato de criar
potencia o efeito de relaxamento, diminuindo estados de frustração, impaciência,
entre outros.
 Por fim, espera-se melhorar a capacidade reflexiva e criativa dos participantes, uma
vez que a Arte-Terapia possibilita o desenvolvimento integral e criativo. Trabalhamse a imaginação e o inconsciente. No momento criativo e no momento de partilha
estão favorecidas, a reflexão e a integração de vivências e conceitos, entre outros
aspectos.

Arte na Esquadra, exemplos de propostas criativas e resultados

Para ilustrar a nossa intervenção, foram escolhidas três dinâmicas que assentaram na
criação de pontes entre o Eu e o Outro, não só entre os jovens, mas principalmente na
ligação dos jovens com os agentes da PSP. Em todas as propostas também se procurou focar
a dimensão individual de cada um, pelo maior conhecimento de si e pela consciência da
importância de cada um para e no grupo. Nos três exemplos enunciados, utilizamos como
mediador artístico a expressão plástica que contempla os seguintes recursos artísticos:
pintura, desenho, colagem, entre outros.
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Sessão: Eu Jogo, e tu… Jogas!?
Participantes:
Jovens, Agentes, Voluntários e Técnicos.
Proposta:
Pediu-se que cada participante escolhesse três cartas e
depois que as decorasse a seu gosto com os materiais
que tinha ao dispor. O ponto de partida da criação era a
seguinte questão: – Que características queres colocar
nas cartas e como te apresentas ao outro?
Objetivos:
- Investir na importância de cada um e, em simultâneo,
na importância do todo, do grupo.
- Favorecer a reflexão e a expressão individual.
- Desenvolver a criatividade individual e grupal.
Potencialidades:
- O Baralho é «um conjunto de cartas que compõem o
jogo, assim chamado habitualmente devido ao facto
de, antes de repartidas, as cartas serem misturadas»
nesse sentido, pretendia-se que os participantes
percecionassem que, metaforicamente, o baralho
poderia representar o grupo e as cartas individuais
cada participante.
- Há assim o reforço do Eu, enquanto ser individual e
com características próprias (cada participante
espelhou quem é nas cartas, cada um escolheu os
elementos que colocou), e também o reforço da ligação
ao Outro, ao grupo, favorecendo o sentimento de
coesão e o sentimento de pertença (todos tiveram
lugar na construção de grupo, todas as cartas
elaboradas por cada um estão presentes na
composição, havendo, assim, o contributo da
identidade de cada um para o todo.
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Observações da sessão Eu Jogo, e tu… Jogas!?

A reação à proposta foi de curiosidade, uma vez que os participantes gostam de jogar às
cartas e não esperavam algo neste sentido. Por outro lado, mostraram-se um pouco
reticentes e com medo de “estragar o baralho”.
O processo de criação foi muito interessante: os participantes recorreram a técnicas de
colagem, pintura, desenho e escrita, cada um escolhendo com quais se identificava mais.
Cada um soltou a sua criatividade de forma livre, sem medo de julgamentos, investindo em
si e no seu autoconhecimento pela expressão de características individuais. Foi notório
também o sentimento de satisfação pelo resultado final da criação.
A reflexão final e a partilha foi muito rica, na medida em que os participantes puderam
apresentar-se e falar um pouco de si através das cartas, e porque ao colocarem as cartas em
conjunto, referiram que cada uma delas é diferente e que eles também não são iguais entre
si, e por isso todos mereciam respeito e aceitação. Concluíram também que existem cartas
viradas para baixo, porque temos aspectos desconhecidos ou porque algumas pessoas são
mais misteriosas que outras, assim como cartas sem estarem preenchidas porque tem de
haver espaço para entrarem pessoas novas no grupo. Perceberam que, pelo facto de as
cartas terem números altos e baixos, poderiam significar os diversos sentimentos. Como por
exemplo, às vezes estamos tristes, mais em baixo, mas podemos “estar em altas” e estar
felizes. No final prevaleceu o sentimento de orgulho no grupo, e a certeza de que, como no
baralho, todos importam e que um baralho incompleto não funciona, verbalizando que “sem
gira não fazíamos estas coisas e sem nós o gira não funcionava! Também tem lá o Agente
Marco…”. Sentem que em conjunto construíram uma composição “muito interessante” e
que agora está exposta numa das nossas paredes, assim como a comunicação entre jovens e
agente se tornou bastante interessante em partilhas que aproximam e dão a conhecer
ambas as partes. Aqui todos têm voz, ou lugar, no caso do baralho.
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Sessão: Eu no meu Cubo, nós na CuboConstrução!
Participantes:
Jovens, Agentes, Voluntários e Técnicos.
Proposta:
Pediu-se que cada participante desenhasse e/ou
pintasse um cubo, recortasse a forma e o
construísse. O ponto de partida da criação era a
seguinte frase: − As minhas várias faces!
Objetivos:
- Investir na importância de cada um e, em
simultâneo, na importância do todo, do grupo.
- Favorecer a reflexão e a expressão individual.
- Desenvolver a criatividade individual e grupal.
Potencialidades:
- O Cubo é «um corpo formado por seis faces que
são quadradas, todas as faces são congruentes. O
cubo em si é reconhecido como um bloco de
construção básico para toda a matéria». Nesse
sentido pretendia-se que cada um se
percecionasse como individual com a sua
identidade própria, mas também como parte de
uma «construção» grupal.
- Há, assim, o reforço do Eu enquanto ser
individual com características próprias (as
características individuais espelhadas no cubo) e,
também, o reforço da ligação ao Outro, ao grupo,
favorecendo o sentido de coesão e o sentimento
de pertença (o conjunto dos diversos cubos).
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Observações da sessão Eu no meu Cubo, nós na CuboConstrução!

A reação à proposta, inicialmente, foi de desconforto porque consideraram bastante difícil
preencher as seis faces do cubo. Contudo acharam desafiante a ideia de, no final, o poderem
montar.
O processo de criação fluiu, ainda que inicialmente não estivessem muito interessados em
realizar a atividade. No entanto, a utilização dos lápis de cor, que os jovens ganharam no
decorrer de um concurso em que pintaram o seu autorretrato, foi motivador. Foi notório
que o investimento criativo lhes possibilitou uma reflexão acerca de si-mesmos e que, assim,
conseguiram colocar características suas nas várias faces do cubo. Demonstraram, no final
da montagem do cubo, satisfação e orgulho pelo trabalho realizado.
A reflexão final e a partilha foram no sentido de que o espaço de cada um estava
assegurado, pois o cubo era individual, contudo a junção de vários cubos pode originar uma
construção ou várias, e que, por isso, é mais rico quando deixamos de estar sós e
partilhamos o espaço com o outro. Referiram também que os cubos podem ir mudando de
sítio, bem como mudar as faces consoante a disposição ou a vontade de cada um, sendo que
há faces que se podem esconder e outras mostrar, como acontece no dia-a-dia. Concluíram
ainda que os cubos podem estar afastados ou próximos até pelo estado de espírito ou por
“amizades”. Constataram que, naturalmente e sem pensar, houve alguns jovens que
posicionaram os seus cubos ao pé dos colegas de que são mais próximos e não porque
achavam o cubo mais ou menos interessante. Curiosamente, os cubos foram colocados num
armário onde todos temos acesso e, de vez em quando, estão arrumados de maneira
diferente. De notar também que o cubo do agente da PSP está sempre incluído e junto dos
outros.

Revista Portuguesa de Arte-Terapia | ARTE VIVA | Nº 10 | 2020

22

Sessão: Constrói a tua peça… o nosso puzzle!
Participantes:
Jovens, Agentes, Voluntários, Técnicos.
Proposta:
Pediu-se que cada participante decorasse a seu
gosto uma peça de puzzle com os materiais
disponíveis e posteriormente a recortasse. O
ponto de partida da criação era a seguinte frase:
– Eu no Gira no Bairro…».
Objetivos:
- Investir na importância de cada um e, em
simultâneo, na importância do todo, do grupo.
- Favorecer a reflexão e a expressão individual.
- Desenvolver a criatividade individual e grupal.
Potencialidades:
- O Puzzle é um «jogo de paciência que consta de
pequenas peças de formatos desiguais, que têm
de ser ajustadas umas às outras para com elas se
formar uma imagem; quebra-cabeças ou enigma»
e, nesse sentido, pretendia-se que cada um
reconhece a sua individualidade por um lado, e
por outro a possível adaptação aos outros. A
questão do todo mais uma vez ganha destaque, a
força do grupo, a importância do coletivo no
juntar das peças.
- Há assim o reforço do Eu, enquanto ser
individual e com características próprias (as
características individuais na peça individual) e
também o reforço da ligação ao Outro, ao grupo,
favorecendo o sentir de coesão e o sentimento de
pertença (o conjunto das diversas peças que
formam o puzzle), uma vez, que todas as peças
encaixam.
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Observações da sessão Constrói a tua peça… o nosso puzzle!

A reação à proposta foi bastante positiva e os participantes demonstraram entusiasmo com
a ideia.
O processo de criação foi bastante espontâneo, havia muitos materiais diferentes o que
aguçou a curiosidade e a vontade de inovar. Mais uma vez, sentiram-se livres, não só pela
variedade de escolha de diversos recursos, mas também por se sentirem confiantes e sem
receios de errar. Inclusive alguns dos jovens tiveram de encontrar soluções criativas para
“alguns enganos”, ou “porque não era bem assim que eu queria”. A criatividade começa a
ser encarada como “sem limites” e o prazer no fazer artístico ganha lugar. O investimento na
criação e por consequência em si-mesmos é notório, a capacidade de encaixe funciona a
nível individual e a nível grupal.
Na reflexão final e partilha os participantes consideraram, de forma unânime, a dinâmica
interessante. Quando se montou o puzzle e se juntaram as peças, os participantes referiram
que as peças juntas podem ser comparadas a quando eles estão todos juntos, como uma
metáfora, referindo que consideram importância na união e na coesão no grupo e mesmo
com os agentes. Referiram as diferentes peças como a diferença entre todos, pois não
existem duas pessoas iguais e que, mesmo com as particularidades de cada um, podem ser
amigos. Quanto à questão dos vários encaixes, relacionaram com a capacidade de se
adaptarem a diferentes situações ou pessoas. A peça que está separada também foi
comentada e os jovens só repararam nela no final, quando questionaram quem fez,
questionaram porque não estava encaixada. Aí a coordenadora referiu que no puzzle do Gira
no Bairro também temos de nos adaptar ao que vem de novo, sejam novas experiências ou
pessoas, e deixar que se encaixem naquilo que cada um é individualmente, mas também no
que somos enquanto grupo. Todos concordaram, o que denota também uma maior abertura
ao outro, a novas relações, no fundo, ao inesperado.
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Reflexões Finais e Conclusão

A atividade Mundo Criativo e a dimensão arte-terapêutica da mesma têm-se constituído
como uma atividade central para os objetivos do projeto. O recurso a vários mediadores
artísticos (expressão plástica, musical, literária, lúdica) e, como tal, dos recursos técnicos
artísticos (desenho, pintura, colagem, modelagem, improvisação musical, escrita livre,
criação de histórias, brincadeira, caixa de areia, legos), tem-se constituído como um fator
chave para o crescimento integral dos participantes, facilitando a vivência do período de
adolescência, nomeadamente na aquisição e desenvolvimento de competências pessoais e
sociais, tais como: autoconhecimento, autonomia, regulação emocional, comunicação,
empatia, gestão de conflitos, entre outras. De referir também a importância de existir um
maior controlo da impulsividade e das passagens ao ato.
Ainda que o balanço seja bastante positivo, no começo do projeto e, portanto, nas primeiras
sessões foram sentidas algumas dificuldades iniciais pelos participantes, quer jovens, quer
agentes. Os jovens, neste período, testavam muito os limites e rejeitavam as propostas com
expressões como “eu não sei”, “não quero”, “já não sou criança”, “que seca”, “és chata”.
Contudo, ainda que um pouco contrariados, acabavam por fazer as atividades e, apesar de
não o admitirem, era notório que gostavam. Com o passar do tempo, as resistências foram
diminuindo e quebraram-se barreiras. Neste caso, utilizar mediadores artísticos e recursos
que lhes eram próximos facilitou o processo, tais como o baralho de cartas ou as latas de
spray para fazer graffitis em cartolinas.
É na adolescência que o processo de identidade assume o seu maior protagonismo, existindo
assim espaço nas propostas criativas para questões fundamentais como: «quem sou eu?»,
«Quem já não sou?», «Quem gostava de ser?», «O que quero fazer?», que conduziram a um
maior autoconhecimento e naturalmente a um maior investimento a nível individual em que
a utilização das técnicas da Arte-Terapia propiciou e enriqueceu a comunicação de aspetos
internos. Desta forma, sentimos que no grupo não deixou de existir espaço para o Eu
individual de cada um, sendo que os jovens conquistaram mais confiança em si e uma maior
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autoestima e conseguiram também uma maior capacidade de compreender e expressar as
suas emoções.
As dinâmicas criativas propostas propiciaram a melhoria nas relações em geral, seja com os
pares, agentes da PSP ou adultos em geral. Importa referir que sentimos também que os
agentes da PSP, neste contexto, conseguem um canal mais facilitado de comunicação com
os jovens, muito porque passam a conhecê-los de uma forma mais autêntica. No caso dos
três exemplos, presentes no artigo, foi possível perceber como se investiu na relação do
individual para o todo e em simultâneo do todo para o individual, que os laços afetivos estão
mais resistentes, e se criou uma relação de confiança e respeito entre todos. Por este
motivo, o sentimento de pertença foi reforçado, o Gira e consequentemente a Esquadra são
entendidos como “casa”. Todos os participantes, dos jovens aos agentes, sentem que “fazem
parte”, sendo clara a conquista de um espaço comum, onde todos são aceites, se
identificam, exponenciando os sentimentos de coesão. Tal é possível constatar, devido ao
sentir de um espaço seguro, de confiança e contentor, que se criou no âmbito das sessões
de Mundo Criativo e a um nível mais macro do projeto no seu todo.
A conquista de maior criatividade individual e grupal faz crescer um sentir de prazer criativo.
A cada sessão, é notório um maior bem-estar dos participantes, bem como a valorização das
criações, o olhar orgulhoso, o sentimento de superação e a noção de se ser capaz. O
primeiro momento em que, de forma flagrante, sentimos esta questão foi no dia a seguir à
criação do Baralho de Grupo, quando os jovens questionaram porque é que ainda não
tinham sido colocadas fotos das suas cartas nas redes sociais, verbalizando também que esta
tinha sido uma criação marcante e da qual gostavam muito. Outra situação aconteceu numa
semana em que não foi possível realizar a sessão, porque calhou num feriado, e eles no final
da semana questionaram “Então esta semana não temos Mundo Criativo?”, revelando a
ligação e a importância que este momento conquistou no seu dia-a-dia.
Por fim, mas não menos importante, verifica-se que há também alterações na postura de
cada um perante a vida, notando-se o desempenho de um papel mais ativo. Muitas vezes
sentíamos que os jovens revelavam alguma apatia por tudo o que não fosse “ganho” no
imediato. No entanto, neste momento sentimos que olham para a vida de uma outra forma,
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existe maior abertura, mais curiosidade, uma maior vontade para experimentar coisas
novas, para ultrapassar dificuldades. Tal acontece, ligado ao próprio ato do fazer criativo, da
experimentação de materiais desconhecidos ou pelas propostas arrojadas que os cativam.
Reforçamos que ainda existe um caminho a percorrer, mas sentimos ser este o caminho e, a
cada dia que passa, a Arte-Terapia tem conquistado cada vez mais destaque no projeto.
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Disponibilizamos a hiperligação para o vídeo que ilustra a atividade Mundo Criativo e que foi apresentado na
comunicação «Arte na Esquadra», no 20º Congresso Português de Arte-Terapia da SPAT em 2019, na Fundação
Calouste Gulbenkian:
https://www.youtube.com/watch?v=9umx-CnWK9Y
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A Magia da Alma: Vida
FÁTIMA FERREIRA DE MATOS

− “Quem me viu e quem me vê. Contado ninguém acredita”
(Frase que verbalizava frequentemente.
Diziam-lhe que iria ficar para sempre, numa cadeira de rodas).
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1. Introdução

Sempre foi motivo de interesse para os neurocientistas e outros, e por isso os vários estudos
e investigações, como alguns indivíduos com doenças do foro neurológico e perturbações
psicológicas, encaram os acontecimentos da sua vida, após a ocorrência de um traumatismo,
podendo ficar com lesões orgânicas ou não. Questionam-se por vezes:
Como esse traumatismo é processado pelo cérebro do indivíduo e quais os processos
envolvidos, fazendo com que o ultrapassem de forma positiva, apesar das sequelas
instaladas;
Como adquirem defesas para os sublimar e superar, sabendo-se que 90% das nossas
respostas a estímulos ou as decisões que tomamos, são devidas a processos inconscientes,
sendo a consciência responsável apenas pelos 10% restantes;
E também, o que leva a que sorriam para a vida, fazendo desabrochar de dentro de si forças
internas até aí desconhecidas, levando-os a abraçá-la, enchendo-a de cor.

2. Anamnese

Paciente masculino, 34 anos, utente do Hospital Miguel Bombarda (HMB) encaminhado pela
Consulta de Psiquiatria do Programa Terapêutico de Perturbações da Personalidade (PTPP) *.
Período de acompanhamento, 8 anos.
Comportamento: dificuldade em gerir os impulsos; conflitos no relacionamento interpessoal
(principalmente no trabalho) com passagens ao ato. Sintomas: ansiedade generalizada; sono
perturbado. Doença do SNC: epilepsia pós-traumática. Diagnóstico: Perturbação da
Personalidade (traços predominantes: paranóides). Atividade Profissional: jardineiro (longo
período sem trabalho).

* Segundo o modelo desenvolvido por Otto F. Kernberg. Psicanalista, professor de psiquiatria na Universidade de Cornell em
Nova Yorque.
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2.1. História da doença vs. perturbação actual
Aos 10 anos, sofre traumatismo crânio-encefálico com múltiplos focos de contusão, devido a
queda de altura de 2 M (do cimo de uma árvore). Consequências: 6 meses em coma; fica
internado até há idade adulta (20/22 anos?) no Centro de Medicina de Reabilitação de
Alcoitão; atraso no desenvolvimento psico-motor; doença do SNC – epilepsia com sintomas
de sensação de mal-estar/dor epigástrica; alterações breves da consciência; desmaios; vários
internamentos (curtos) por crises epilépticas.

2.1.1. Acompanhamento no HMB no PTPP
2003–2008: Consultas de psicofarmacologia; sessões de Psicopedagogia (15/15 dias) durante
dois anos; psicoterapia individual (semanal) durante seis meses; psicoterapia de grupo
cognitivo-comportamental (semanal) durante dois anos; arte-psicoterapia de grupo durante
seis meses.
2009–2011: Sessões semanais de Arte-Psicoterapia (consultório privado); consultas de
Psiquiatria – CHPL.
Outras consultas (após o traumatismo crâneo-encefálico): Hospital Egas Moniz – consultas
de Neurologia; várias especialidades.
Medicação:
2003: No PTPP do HMB: Risperdal (antipsicótico - sintomas persecutórios; estados
confusionas, etc.); Proaxen (epilepsia); Depakina (epilepsia; mania); Zarator (colesterol).
2011: Após internamento hospitalar breve: Ácido valpróico (Depakine Chronosphere) 750mg
- crises epilépticas; Oxcarbazepina (Proaxen) 600 mg - crises epilépticas, etc.); Risperidona
2mg (Risperdal).

2.2. História familiar
Tem vários irmãos. Alguns vivem nos vários apartamentos do mesmo prédio, propriedade da
família. Vive na mesma residência com os pais e com um irmão, sendo o sótão espaço
apenas seu. Daqui avistava o rio.
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A este irmão foi diagnosticada esquizofrenia. Um dia, após uma briga entre ambos, o irmão
atinge-o com uma faca, ficando com uma cicatriz considerável no abdómem.
Após a morte dos pais e deste irmão, fica a viver só no apartamento. Tem o apoio de uma
irmã, que cuida das coisas práticas. Esta diz-lhe que tem de ir viver para uma casa alugada,
porque é necessário fazer obras no andar e que voltaria depois.

2.3. Acontecimentos de vida significativos
Traumatismo crâneo-encefálico com múltiplos focos de contusão; atraso psico-motor e
epilepsia sequelares; pouco tempo antes de entrar no PTPP, a morte da mãe; posteriormente,
doença prolongada do pai e a sua morte; perda do trabalho (conflitos c/ os colegas); mudança
de casa contra a sua vontade indo contrariado para longe do lugar que lhe é familiar. Esta
mudança foi dolorosa e angustiante porque, com o passar do tempo, encheu-se de dúvidas e
desconfianças em relação ao que a irmã lhe tinha tido e feito. Sentindo-se enganado, pede
ajuda e é apoiado juridicamente por uma ONG (Fundação Pro Dignitate).

3. Processo Psicoterapêutico

As sessões são não directivas. O paciente demonstra ter dificuldades na capacidade de
insight e de aceder ao simbólico. Apresenta traços de personalidade hipervalorizados
paranóides e dependentes. No processo terapêutico a função do arte-psicoterapeuta é a de
Mãe suficientemente boa e de holding (Winnnicot) de continente/conteúdo (Bion), de
conselheira e ainda de testemunha no processo do Ministério Público.
No decurso do seu Processo Psicoterapêutico, a imagem pictórica elaborada (aqui
apresentada por ordem cronológica) servirá como expressão do seu mundo interno: da
angústia/da ansiedade (fatores internos e externos); de identidade/consciência do Eu; da
agressividade/da zanga; fantasias/ sonhos; das relações objectais (internas e externas).
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4. Processo Criativo

4.1. Self e Mundo Interno
Chegava sempre ansioso, falador e sorridente. Queria partilhar os acontecimentos ocorridos
entre as sessões, mas quando chegava não se lembrava. Sugeri que os escrevesse e os
trouxesse na sessão seguinte. E assim, lia-os no início das sessões, esperando que a
psicoterapeuta esclarecesse dúvidas, clarificasse acontecimentos, ou apaziguasse a
ansiedade pela sua dificuldade na compreensão dos mesmos. (fig. 1 e 2).
Geralmente, a amnésia por motivos de ordem emocional, funciona como um mecanismo de
defesa contra a angústia, isto é, a recusa de uma realidade dolorosa.

fig. 1

fig. 2
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A árvore, imagem recorrente do seu processo criativo, cuja situação traumatizante está
presente pelo círculo no tronco (figs. 3, 4 e 8). A copa em mosaico ou puzzle (figs. 4 e 5)
onde as peças se encaixam e só assim o todo existe, sendo simbólico das múltiplas sequelas
crâneo-encefálicas após a queda. E também, remetendo para o possível desencaixe, algo
idêntico ao que ocorre aquando das suas crises, aquando da despersonalização.

Fig. 3
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A árvore, símbolo da vida em perpétua evolução com ciclos de regeneração e de morte. E
por causa de ter caído de uma árvore, esteve entre a vida e a morte, tendo depois, por vezes
crises de epilepsia, algo equiparado a esses ciclos. A forma como a árvore é investida em
detrimento da figura humana (fig. 6) dá conta da valorização daquela (associada ao trauma)
e remete para a fragilidade do seu Self.

fig. 4
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fig. 6

fig. 7
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fig. 8

É manifesta a inexistência da linha que limita o rosto, a pele (fig. 9). Se não há pele, o órgão
que delimita o corpo (do interno e do externo) como é que eu existo? É através da pele que
as primeiras interações mãe-bebé ocorrem, importantes para a sensação de existência,
constructo do sentimento de identidade, por parte do bebé. A pele como função continente
não é expressa, mas sim o vestuário, algo externo a mim, a coisa que não me pertence.
Tinha reiniciado o trabalho de jardineiro (fig. 10) algo que tanto desejara e lhe dava grande
contentamento. Isso permitia-lhe certa autonomia. Tinha ido ao banco levantar dinheiro,
facto que não agradou à irmã (fig. 11).
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fig. 9

fig. 10
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Sentia-se útil e activo. É visível para além das mãos, os pés (fig. 10). Já sentia “chão”, a
estabilidade que lhe tinha faltado durante tantos anos. A casa, figura central, como que
gradeada, tal como a casa onde vive actualmente (r/c com grades nas janelas). A
necessidade de sentir segurança e protecção são manifestas, assim como a necessidade de
se envolver (juntar) com o meio à sua volta (trabalho). Ansiedade ligada ao recomeço
profissional e angústia originada pela demora de voltar à sua casa, expressas pelo forte traço
e pelo espaço central ocupado pela casa, respetivamente, com nuvens que pairam por cima.

fig. 11
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4.2. Relações Objectais
Traz um livro para ler enquanto aguarda pela sessão, sempre muito antes do horário
acordado e pede à psicoterapeuta para guardá-lo no consultório (fig. 12). Nas sessões
seguintes, ficar-lhe-á sempre acessível, enquanto aguarda o começo da sessão, arrumando-o
novamente, antes de entrar para o gabinete. O objecto transicional (livro) vem colocar-se no
espaço ilusório/área primitiva intermediária (espaço psicoterapêutico) onde ocorrem as
interações mãe-bebé (psicoterapeuta-paciente) como forma de preencher o vazio sentido
pela ausência da mãe (psicoterapeuta), que não está disponível para satisfazer e nutrir as
suas necessidades. Esta atitude remete para o desejo libidinal devido ao simbolismo de
fantasias de omnipotência de desejar que a psicoterapeuta seja exclusiva para ele (espera
pelo términus da sessão anterior).
O importante é a utilização que se dá ao objecto e não o objecto em si. Nesta perspectiva, o
livro (objecto transicional) potencia o vínculo/apego entre paciente-psicoterapeuta e é
estimulador da relação intersubjectiva entre ambos.

fig. 12
Orquídea, da palavra grega ‘órkis’ (em forma de testículo)
simbolismo: amor, autoridade, poder / força, desejo, sedução,virilidade
fecundação; esoterismo: perfeição, pureza espiritual.
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As fantasias de satisfação da líbido, manifestadas pelo processo onírico (fig. 13): desejo da
relação amorosa mas, simultaneamente, o receio dessa mesma relação, como sentimento
ambivalente. A sua relação com o Objecto feminino é desconfiança. Não de apego/ afectivo
mas sim de apego/funcional. O corpo assexuado e desinvestido, não existindo o toque entre
as figuras, mas apenas no objecto de trabalho.
Na adolescência, as primeiras experiências de enamoramento associadas às introjecções
anteriores do relacionamento amoroso com a figura materna, irão moldar a forma dessas
mesmas experiências. A adolescência passou-a internado no Hospital de reabilitação, sendo
privado dessas experiências e de sentimentos calorosos, assim como, anteriormente, alguma
carência de afectos, poderão despertar esta ambivalência. O ser humano não pode viver
sem confiança. Confiança que ganha pela afectividade recebida. O espaço terapêutico,
segurizante e protector tendo a psicoterapeuta a função de maternage, irá criar uma relação
de afecto e confiança para com o paciente, tal como é criada na relação mãe-bebé (fig. 14)

fig.13
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fig.14

Após ter-lhe recusado o seu insistente pedido no decurso da sessão (que eu telefonasse ao
irmão) faz a imagem (fig. 15). “É um dragão” diz com voz grave e tom alto. E começa a fazer
as primeiras associações. Associa o dragão ao dia ter-lhe corrido mal no trabalho, as coisas
não correram como ele desejava. Tal como na sessão. Mas associa-o ao trabalho e não ao
aqui-e-agora. Ao deslocar a sua zanga e frustração para o trabalho, remete para a angústia
da perda do amor do Objecto (psicoterapeuta).
A criança procura poder e omnipotência, e o adulto terá de contê-la, validando assim, o
“principio da realidade”. A criança terá de aprender a dominar os seus impulsos para obter a
relação adequada e adaptada à realidade.
Traz para a sessão uma miniatura que diz ter encontrado na rua e oferece-a à psicoterapeuta
(figs. 15a e 15b) e faz na sessão a imagem pictórica (fig. 15).
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fig. 15

fig.15a

fig. 15b
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4.3 - Self e Mundo Externo
Neste dia a hipersensibilidade e os sentimentos estão presentes. “Hoje sou bebé” diz
quando chega, referindo-se ao seu aniversário. Antes do términus da sessão pede para ir à
casa de banho. A dor abdominal e consequente necessidade fisiológica, provocadas pela
tensão emocional da angústia de abandono, é manifesta (fig. 16). Irá para casa, onde ficará
só. E hoje é bebé.

fig.16
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Na sessão, numa das inúmeras vezes, fala do apoio jurídico prestado pela Fundação
Humanitária e consequente processo em Tribunal contra a irmã. Este apoio fá-lo sentir-se
protegido e em equilíbrio emocional por um lado, mas por outro, a morosidade da resolução
do processo e a incerteza do seu desfecho, traz-lhe insegurança e ansiedade. Remetendo
para a fragilidade do self em relação ao mundo externo, expresso pela flor e pela imagem
esbatida (fig.17).

fig. 17

Dá significado à imagem, como a oportunidade que Deus lhe deu, por ter trabalho e saúde. É
uma imagem que costuma ver nos seus passeios, o Sol e o Arco-íris (fig. 18).
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A imagem em espelho (especularidade da imagem) consiste na fase do desenvolvimento
psíquico em que a criança reconhece a sua imagem no espelho. A criança confia na mãe e
observa a sua imagem no espelho e relaciona-a com o ambiente ao seu redor. Se o estádio
de espelho é a aventura pela qual pela primeira vez se reconhece enquanto tal, é também a
imagem do outro que se reconhece. No espaço psicoterapêutico, a simetria do imaginário
especular é facilitada pelo face-a-face entre psicoterapeuta e paciente e pela confiança que
este tem em todo o processo, remetendo para a valorização de si próprio (narcisismo).

fig. 18

Perante a estranheza da imagem dos objectos geométricos (fig.19) manifesta
desorganização na percepção do mundo externo, pelo significado que dá há imagem, “um
campo de futebol”. Fala da solidão que sente, de não ter amigos. Sentimentos de abandono
e de ausência do amor do Objecto, são despertos.
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fig. 19

Ficou como efectivo num trabalho do Estado. É apoiado pela Fundação Humanitária. O
sentimento de pertença a algo (Estado) simbolizado pela figura apoiada na bandeira (fig. 20).

fig.20
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O passeio de táxi pelo deserto que “nunca mais acaba” (fig. 21). A irmã que aparece de vez
em quando para cuidar das tarefas domésticas. Decorre em Tribunal um processo contra ela.
A irmã que cuida (boa-mãe) mas ao mesmo tempo tira-lhe a casa (má-mãe). Sentimento
frustrante e paradoxal (double-bind). A irmã como objecto de frustração, desperta
sentimentos de afecto ambivalentes (amor-ódio). O caminho desconhecido que tem pela
frente (à espera que o processo termine) e que irá definir a sua vida futura.

fig. 21

Aproxima-se a audiência no Tribunal, facto que o deixa muito ansioso, porque não fala com
a irmã sobre o assunto, mas sim com um irmão, que irá protegê-lo no futuro. Na imagem
(fig. 22) não existe continente/conteúdo, remetendo para a despersonalização do self, para
uma desintegração de si defensiva e activa. Na sessão seguinte falta. Devido a ter caído na
rua, esteve internado durante um curto período.
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fig. 22

fig. 23
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Os elementos da imagem, idênticos às mandalas (fig. 23) são considerados símbolos do self,
na tentativa da organização deste e de função auto-curativa, aparecendo em situação de
conflito ou de desorientação psíquica. Os bicos visíveis, como espécie de auto-proteção
contra as ameaças do mundo externo ou defesa para impedir que forças dissociativas e
conteúdos perigosos do mundo interno se apoderem do espaço psíquico. Na próxima sessão
chegaria mais tarde, porque iria com a irmã tratar de assuntos, algo que o deixava ansioso.
Nessa sessão, constando o tardio da sua chegada, telefonei à irmã a dizer-lhe que ele não
tinha aparecido na sessão. Respondeu-me “não apareceu nem vai aparecer, porque ele
morreu esta tarde” (sic). Assim, frio e brutal.

Conclusão

O foco do seu processo psicoterapêutico
O material que traz para a sessão, servirá como material clínico, assim como a criação
artística produzida nesta, sendo expressão do seu sentir, de angústias e da ansiedade que
manifesta.
A partilha das suas vivências na sessão, em simultâneo com a carga emocional nela contidas,
são transferidas para a arte-psicoterapeuta e devolvidas ao paciente, de forma contentora
harmoniosa, tranquilizando-o, tendo em conta, o mais adequado e proveitoso para o seu
bem-estar bio-psico-social.
Neste contexto, o favorecer a relação intersubjectiva entre paciente-psicoterapeuta e viceversa, cujo objectivo é de reparar eventuais relações objectais destrutivas (internas e
externas) tendo a arte-psicoterapeuta a função de suporte (holding) e de continenteconteúdo, no espaço do aqui-e-agora. Isto fará com que o paciente internalize novas formas
de pensar e de agir, adequadas no seu relacionamento com o Outro, criando dentro de si
próprio um equilíbrio emocional estável e duradouro.
Também, da sua aceitação da realidade tal como ela é, promovendo os aspectos positivos da
sua vida actual, entre os quais, a sua motivação para voltar a trabalhar, reforçando nele essa
energia, elogiando-o e valorizando-o, como forma de reparação da sua ferida narcísica e
consequentemente, do fortalecimento do seu self.
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E ainda, a confiança com que o paciente imbui a arte-psicoterapeuta e o espaço
psicoterapêutico, no elo de compreensão recíproca que se estabelece entre ambos, devido
ao paciente poder exprimir livremente os seus problemas sem receio de ser julgado, é de
extrema importância para a criação do vínculo afectivo e consequente reparação e
promoção deste.
O livro, que pediu para eu guardar, abri anos mais tarde. No interior, estava este postal:
imagem da Virgem do Leite.

Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas,
mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana.
Carl Jung (1875 – 1961)
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A Linguagem
dos Afetos
INTERVENÇÃO NA ASSOCIAÇÃO
ALZHEIMER PORTUGAL
JOANA FRADA

Revista Portuguesa de Arte-Terapia | ARTE VIVA | Nº 10 | 2020

52

Esta apresentação tem andado a 'germinar' dentro de mim há cerca de um ano para cá.
Sempre que o assunto me vinha à 'mente', afastava-o sabendo que ia basear a minha
comunicação numa apresentação – mais ou menos formal − da minha intervenção de ArteTerapia no centro de dia da Associação Alzheimer Portugal. Iria fazer uns slides bonitos,
apresentar a fundamentação, os conceitos teóricos, os termos técnicos, uma coisa 'clean' e
profissional.
No entanto, como com qualquer coisa que germina, também esta ganhou vida própria e,
sem que eu tivesse consciência, foi estabelecendo subtis ramificações no meu inconsciente,
ligando-se, sem que eu desse conta, a outros elementos, imagens e afetos.
Recentemente, preparando-me para dar uma formação sobre Psicologia dos Sonhos,
reencontrei-me com a teoria dos arquétipos de Jung, segundo a qual determinados símbolos
habitam o nosso inconsciente desde os tempos mais remotos. Nas suas palavras, os
arquétipos são dotados de iniciativa própria e também de uma energia específica, que lhes é
peculiar. Podem, graças a esses poderes, (...) interferir em determinadas situações com os
seus próprios impulsos e as suas próprias formações de pensamento, influenciando assim a
consciência. Ora, neste caso, eu fui vítima, precisamente, da acção de um destes arquétipos,
e consigo situar a sua influência em quatro momentos diferentes:
– Há um ano atrás, estava eu a elaborar uma apresentação criativa que transmitisse o meu
percurso de formação na SPAT, quando resolvi contar uma história, sob a forma de narrativa
poética, na qual me surgiu a ideia de me retratar como uma árvore;
– Há três meses atrás, refletindo sobre a minha intervenção com o grupo de Arte-Terapia, e
necessitando de um símbolo que me permitisse desenvolver um ciclo temático para o
encerramento da mesma, surgiu-me novamente o símbolo da árvore (sem qualquer
associação ao momento anterior);
– Há duas semanas atrás, procurando uma imagem num banco de dados para a divulgação
desta comunicação nas redes sociais, dei por mim a escolher novamente uma árvore, uma
árvore no Outono, porque me pareceu ser uma linda imagem poética para simbolizar o
envelhecimento;
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– Há uma semana atrás, enquanto finalizava esta comunicação, apercebi-me de que a
imagem escolhida para o Congresso deste ano da SPAT foi uma árvore. Árvore essa que eu
vi, diariamente, nos cartazes afixados nos meus dois locais de trabalho, mais ou menos
desde Maio...! Foi então que todos estes momentos se uniram conscientemente.
Interroguei-me de imediato sobre qual seria a mensagem a reter.

A árvore representa a Grande Mãe, ou a ligação àquela, possuindo uma figuração simbólica
muito significativa em diferentes culturas.
O simbolismo mais conhecido da árvore é de símbolo da vida, representando a perpétua
evolução, sempre em ascensão vertical, subindo em direção ao céu. A sua representação
enquanto árvore da vida está presente em diversas mitologias, e exerce influência sobre
todas as principais religiões e cultos mais ancestrais ou (ditos) 'primitivos' segundo os quais
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toda a natureza é sagrada. A representação da árvore enquanto símbolo transcendente é
tão transversal que há quem se refira a ela como a 'unificadora de mundos'.
A árvore é também a imagem mais utilizada no que diz respeito à genealogia, reunindo
numa só figura uma homenagem ao passado, ao presente, e ao futuro. Desta forma, e
enquanto símbolo crepuscular, apela à passagem do tempo, aos ciclos da vida, à caducidade,
morte e renascimento. Está ainda associada aos conceitos de sabedoria, longevidade,
estabilidade e resiliência.
De todas estas referências, a que ressoou mais alto dentro de mim foi a certeza de que todas
as árvores se alimentam desde a raiz, e que eu não fui exceção.
Nasci numa família de cuidadoras. Até à geração dos meus avós, todos os idosos foram
cuidados pela família, em casa. As minhas duas avós, ambas muito presentes na minha vida,
cuidaram dos seus pais, sogros e avós, desde que foi necessário, até às suas despedidas. Por
isso, tive o privilégio de privar com muitos dos meus ancestrais na minha vida quotidiana,
facto que contribuiu de formas que nem consigo nomear para a minha construção como
pessoa.
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Estas são duas das minhas bisavós.
A do lado esquerdo é a minha 'avó Albertina'. Minha bisavó materna que vivia connosco três
meses por ano até aos meus 14 anos. Minha companheira de brincadeiras e modelo de
cabeleireiro em tamanho real! Costumo dizer que com ela aprendi a jogar às cartas e a fazer
batota. Mas ensinou-me muito mais que isso, embora só mais tarde me tenha apercebido.
A do lado direito é a minha 'Ana', minha tia bisavó do lado materno, que embora não tendo
qualquer laço de sangue comigo, foi minha segunda mãe todos os dias da minha vida desde
que nasci, até ter partido, no mês em que entrei na universidade. A herança que guardo dela
é intangível e inominável. Continua a ser das melhores e mais próximas amigas que tive na
vida.
E o que tem isto a ver com a minha intervenção em Arte-Terapia? Tudo! Foi esta a matriz em
que nasci e cresci. E quando na formação da SPAT me questionaram com que público iria
querer trabalhar na intervenção institucional, a minha resposta foi, naturalmente, e sem
qualquer dúvida: com idosos.
Há quase quatro anos, no final de 2015, caiu-me ao colo esta oportunidade, e encetei o
primeiro contacto com a Associação Alzheimer Portugal. Seguiu-se o pré-projecto, o projeto,
as entrevistas e recolhas de dados, os planeamentos dos ciclos e das sessões, e nove meses
depois (!) em setembro de 2016 nascia o grupo de Arte-Terapia. Inicialmente uma viagem a
dois, em co-terapia com a Andreia Dickinson, e um ano mais tarde, a solo. Agora, passados
três anos de sessões semanais, encontro-me quase a terminar, e já a passar o testemunho à
próxima herdeira desta parceria. O sentimento é misto. A chegada ao fim de uma longa
caminhada é sempre acompanhada de entusiasmo e nostalgia.
Quando terminar a intervenção, em breve, seguir-se-á um período para o tratamento de
dados recolhidos ao longo destes anos: avaliações quantitativas e qualitativas feitas em
todos os momentos da vida deste grupo, com base nas quais irei elaborar o meu relatório de
estágio. Talvez, no congresso do próximo ano, tenha esses dados suficientemente
organizados e refletidos para os poder apresentar. De momento, poderei apenas partilhar
aquilo a que me propus, e algumas conclusões preliminares a que fui chegando.
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Para a elaboração do projeto apresentado, depois de ler uma extensa bibliografia sobre o
público em questão, a patologia e diversas abordagens terapêuticas, isolei cinco áreas que
poderiam encontrar resposta por meio da Arte-Terapia: o reforço da autoestima; a
estimulação neuropsicológica; a promoção de experiências prazerosas; a facilitação de
formas alternativas de comunicação; e a criação/reforço de sentimentos de pertença e
riqueza relacional.
Como referi, todos os dados recolhidos estão por analisar, mas apenas com base na
experiência e observação fenomenológica, foi-me sendo permitido chegar a algumas
conclusões e são essas que irei partilhar convosco:

- Vantagens da co-terapia – na gestão de grupos de Arte-Terapia com pacientes de
Alzheimer e outras demências é conveniente estarem presentes dois terapeutas, pois a
quantidade de surpresas que podem ocorrer numa sessão é imensa (ex.: necessidade de
gerir/conter agressividade, agitação motora, tristeza ou angústia, 'acidentes' ou 'urgências'
na eliminação, dificuldade no manuseamento de materiais, entre outras).

- Ciclo da gestalt (dimensões individual e grupal) – é importante abrir e fechar ciclos na
mesma sessão, bem como alternar entre as dimensões individual e grupal, conferindo,
através das criações grupais um novo significado às individuais, de forma a fechar a gestalt e
contê-la no contexto securizante do grupo.

- Dimensão dos ciclos conceptuais – os ciclos deverão ser, preferencialmente, curtos (ou se
forem mais longos, que seja devido à repetição propositada de materiais), seguidos de
revisões mais criativas do que propriamente reflexivas (ex.: instalações, exposições em
alternativa à nomeação de quem fez e quando foi feito, que pode ser muito frustrante).

- Reminiscência e partilha – a reminiscência e a livre associação são naturalmente
estimuladas durante toda a sessão (pelos materiais, pelas sensações afloradas, etc.),
tornando as partilhas pouco convencionais, pois mais frequentemente se irão partilhar
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informações significativas durante a sessão, do que propriamente no final. Desta forma, é
mais frequente o estímulo à imaginação e ao pensamento simbólico no 'aqui e agora'
durante a criação, do que a elaboração ou o insight após a criação.

- Aprendizagem (tipos de saber) – muito embora esteja dificultada a aquisição de memória
de longo prazo, através da qual se estratifica habitualmente o conhecimento (saber saber e
saber ser), o saber fazer é facilmente adquirido nas sessões de Arte-Terapia. Assim, é
comum que, perante o mesmo material com que já se trabalhou, o indivíduo demenciado
afirme não o conhecer, ou não saber o que fazer, e no entanto, demonstra claramente
aprendizagem no saber fazer, ou seja, o seu corpo aprendeu e não se esqueceu do
manuseamento, ainda que os défices ao nível da memória de trabalho não tenham
permitido a aquisição do conhecimento do ponto de vista cognitivo. Com a repetição de
materiais ocorre, por vezes, uma aquisição de 'saber ser' de forma perfeitamente alternativa
à habitual, em que o indivíduo, nem estranha, nem bloqueia perante os materiais, ainda que
não os reconheça, permitindo-se confiar nas suas outras competências recém-adquiridas.
Tal processo tem efeitos benéficos ao nível da autoestima, autoconfiança e empossamento
do indivíduo.

- Adequação dos materiais – é necessário adequar os materiais ao público, não só em
termos genéricos, mas tendo em conta as características específicas de cada indivíduo que
compõe o grupo. Peças cujo manuseamento implica muita destreza (ou motricidade fina),
materiais difíceis de remover de roupas e superfícies, colas de secagem muito rápida,
objetos cortantes, entre outros, deverão ser evitados, ou manuseados pelos arte-terapeutas.
As escolhas mais naturais são aquelas que serão igualmente mais adequadas a crianças, pela
inocuidade ou baixa toxicidade dos produtos, no entanto, deve estar bem presente na
mente do arte-terapeuta a necessidade de não infantilizar o idoso, pelo que, a escolha das
propostas e a apresentação dos materiais deverá ter isso em consideração.
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- Flexibilidade e adaptação – trabalhar em contexto institucional com este tipo de público
implica uma constante adaptação, pois muito embora toda a intervenção tenha que ser alvo
de uma cuidadosa planificação, muito pode acontecer e exigir mudanças às sessões e ciclos
planeados: alterações na dimensão do grupo (por desvinculação à instituição, doença curta
ou prolongada ou falecimento), alteração das características motoras ou cognitivas do grupo
(pela alteração da composição deste, pelos processos degenerativos das próprias patologias,
ou por outros motivos, como por exemplo acidente), alteração das dinâmicas da própria
instituição. Será aconselhável manter no local das sessões 'materiais de base' suficientes
para ativar um 'plano B' se necessário, tendo em mente, no entanto, as potencialidades da
proposta com que se irá trabalhar nesse dia.

- Adequação das expectativas do Arte-Terapeuta – como em qualquer intervenção, o
terapeuta deverá ter os pés bem assentes na terra no que diz respeito ao que espera
efetivar com o seu grupo. Por este motivo é extremamente importante conhecer as
características genéricas do público com quem trabalha, bem como as características
pessoais e os aspetos individuais de cada um dos elementos com quem está a trabalhar.
Para tal servem as avaliações que deverão ser minuciosas antes, durante e após a
intervenção, as quais lhe permitirão responder de forma mais efetiva às necessidades dos
seus pacientes a cada momento e em intervenções posteriores. No que toca ao paciente
com Alzheimer, se ele(a) chegar ao grupo sentindo tristeza, e sair sentindo alegria e
satisfação, tal será sempre uma enorme conquista.
O grupo de Arte-Terapia, com lotação máxima de seis elementos, conheceu, ao longo destes
três anos, 15 pessoas, das quais permanecem, de momento, apenas duas. Das cinco áreas
que já referi, e que me propus abranger com esta intervenção, posso afirmar que senti
pequenas e grandes conquistas em todas elas, mas também iria mentir se não confessasse
que houve momentos de grande frustração, sentimentos de incapacidade e impotência e
por vezes dificuldade em vislumbrar os benefícios do meu contributo. Uma coisa é certa: se
os beneficiei com o meu trabalho, também eu beneficiei com eles: alimentaram a minha
autoestima, estimularam a minha criatividade, ofereceram-me experiências muito divertidas
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e prazerosas, ensinaram-me a ler e a ouvir para além das palavras, e receberam-me de
braços abertos todas as semanas, reconhecendo-me como parte do seu grupo. Mal eu sabia,
quando batizei este projeto, o quanto iria desenvolver e enriquecer a minha própria
Linguagem dos Afetos.
Resta-me agradecer publicamente à Dra. Filipa Gomes, Diretora Técnica do Departamento
de Serviços de Lisboa e do Núcleo do Ribatejo, da Associação Alzheimer Portugal e à restante
equipa de profissionais do Centro de Dia Prof. Dr. Carlos Garcia, que me abriram as portas,
sempre valorizando a Arte-Terapia e os seus benefícios para os utentes, fazendo-me sentir
em casa e assegurando, na medida em que lhes foi possível, as condições mais favoráveis à
realização das sessões.
Quanto mais longa é a caminhada, mais relevante é o papel de quem caminha connosco, por
isso, faço votos para que a parceria firmada entre a Associação Alzheimer Portugal e a SPAT
se mantenha, trazendo benefícios a todos os envolvidos.

Revista Portuguesa de Arte-Terapia | ARTE VIVA | Nº 10 | 2020

60

Arte-Psicoterapia
UMA BÚSSOLA
PARA A METAMORFOSE
MARIA PAULA GUERRINHA
Artigo elaborado a partir de conferência apresentada no Congresso SPAT out. 2019. Revisão
maio 2020. paula.guerrinha@gmail.com

"Simplesmente não posso ir, sem saber para onde."
(Bilbo Baggins - in O Senhor dos Anéis)
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A

Arte-Psicoterapia compreende um conjunto de instrumentos direcionados à

transformação. Esta última pretende alcançar mudanças ao nível da natureza, da forma e da
função dos processos psíquicos. A criatividade como ferramenta fundamental desta
abordagem implica a mobilização de recursos internos que servirão como artesãos de toda
uma metamorfose pessoal e social. À luz dos conceitos enunciados pelo interacionismo
simbólico, a interação humana é mediada pelo uso de símbolos e significados. Esta premissa
confere à imagética, enquanto produto da imaginação e do universo onírico,
simultaneamente um valor evocativo de conteúdos mentais relevantes e um valor
elaborativo suscetível de facilitar uma melhor e maior compreensão de como nos
relacionamos e integramos nos vários grupos sociais. A relação triangular particular
(terapeuta-cliente-criação/imagem) que é estabelecida em arte-psicoterapia constrói um
sistema específico de navegação e de leitura orientadora capaz de iluminar e coordenar o
percurso almejado da mudança e da re-significação.
Há relativamente pouco tempo a Telma (nome fictício) ligou-me a pedir uma consulta
comigo. O discurso era fluído e imenso. Palavras que atropelavam outras palavras. Falou que
alguém lhe tinha dado o meu contacto. Falou em ter-me enviado um e-mail para o qual não
obteve resposta. Justificou ausência de resposta por eu ter demasiado trabalho. “Há sempre
coisas que escapam” mencionou. Fiz perguntas. Ela forneceu muita informação. Percebi
pouco, e marcámos a nossa consulta.
Este primeiro contacto via telefone foi o suficiente para que eu formasse uma imagem
mental na minha cabeça, sustentada apenas pelo pouco ou nada que retive do seu imenso
discurso e no muito que disse. Dei por mim a querer saber mais. Interessei-me por esta
mulher. Estava dado o aperitivo, o primeiro prato viria na primeira sessão.
Mulher de 42 anos. Diferenciada. Na verdade, foi mais do mesmo. Uma sessão, uma sala
com muitas palavras; retrospetivas, perspetivas, prospetivas, …enfim uma grande narrativa
de vida. Eu ali estava, em escuta ativa, a tentar entrar no seu mundo subjetivo e a perceber,
simplesmente, o motivo que a tinha conduzido até mim. Tocaram algumas campainhas:
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separação, homossexualidade, sucesso profissional e financeiro, vida cheia de muitas
atividades/muito trabalho/muitas pessoas. Mais tarde na sessão vim a saber que também
havia muitas doenças na sua história, artrite reumatoide, doença de Crohn, hipertiroidismo,
…
A minha curiosidade inicial logo evoluiu para um sentimento de esmagamento e acabou a
sessão. Sim, não foi claro o motivo da consulta. Até porque ela pediu a consulta porque... a
namorada disse que lhe faria bem.
Recordei que me dissera ao telefone, … ser demasiada coisa para mim. Na verdade, era
demasiada coisa para ela. Esse era o verdadeiro motivo da consulta. Telma estava em
colapso. A vida estava a ser sentida por ela como, demasiado.

Enquanto Psicoterapeuta cabe-me discernir qual ou quais são as problemáticas
fundamentais, as dificuldades ou as inquietações de cada cliente. Consequentemente,
identifico a abordagem ou a modalidade psicoterapêutica enquadradora para cada caso
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particular. Desenho um esboço da intervenção psicoterapêutica e estabeleço algumas
etapas. Sem alguns princípios orientadores elaborados a partir do encontro entre mundos
intersubjetivos − cliente/terapeuta – nós psicoterapeutas, somos como navegadores sem
bússola.
Cada pessoa/individuo, homem, mulher, sere humano, tem uma narrativa própria e única.
Cada um traz consigo experiências vividas, sentidas, mistérios e pensamentos sigilosos.
Quer se diga muito, demasiado, pouco ou nada, com palavras, gestos, lágrimas ou silêncios,
há um sentir comum na existência humana.
Esse sentimento de estar perdido ou desnorteado. Ter perdido o Norte. Onde é que se
perde o Norte?
Perde-se o norte, no dilema; no caos emocional; numa relação tóxica (pessoas/ substâncias);
num bloqueio ou estagnação; numa separação, perda, luto; num acontecimento de vida
avassalador; numa ausência de limites (abuso); num desassossego; numa espécie de
alienação ou clivagem do Eu em relação ao mundo e aos outros. A arte-psicoterapia
pretende reparar essa Perda de Sentido ou Sentido de Estar Perdido.
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Não, não tenho uma caixa de infindáveis bússolas de circum-navegação. Cada pessoa,
enquanto consciência subjetiva, respira, interage e está em processo dinâmico de interação
e, portanto, de mudança. O nosso processo de crescimento é contínuo. Integramos um
espaço maior que está para além do Eu. O espaço das nossas inter-relações, o palco social,
dos lugares, das coisas e dos Outros, esse espaço acolhe-nos ao longo da vida, estimulandonos a seguir numa determinada direção. E, neste caminho que cada um trilha, também há
espaço para nos perdemo-nos, implicando assim termos de olhar igualmente para a nossa
relação connosco mesmos. E neste ponto do nosso desenvolvimento de vida deparamo-nos
frequentemente com o sofrimento. E sem bússola ficamos mesmo sem norte, sem saber
para onde nos virar.
Tal como Telma, Helena andava perdida há dois anos. Procura a consulta na sequência de
um diagnóstico de doença autoimune e, pouco tempo mais tarde, vim a saber de uma
relação afetiva a desmoronar. Fez vários tratamentos convencionais, não convencionais e
continuava sem remissão sintomática. Foi-se o cabelo, as pestanas, as sobrancelhas e todo o
pelo de qualquer espécie. Sobretudo foi-se a Esperança…. Bastaram dois anos para que ela
mergulhasse nas águas mais profundas da sua Solidão e dos seus vários Lutos (mãe/ pai/
companheiro).
Navegar

em

particularmente

arte-psicoterapia
aprender

a

significa

mestria

da

CRIATIVIDADE. Não é ser artista, nem saber
pintar,

desenhar,

moldar

ou

tocar

um

instrumento, nem ter nenhum dom ou talento
especial.
A criatividade não é um talento.
É uma forma de funcionar. (John Cleese)

Criar é aprender a Expressar, a Representar e a
Ressignificar.
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Sim, e com criatividade há aprendizagem, desenvolvimento, crescimento e transformação. A
criatividade é uma ferramenta fundamental e diferenciadora que implica a mobilização de
recursos internos, a ativação de uma constelação de zonas no cérebro e o desencadear de
uma multitude de sinapses neuronais. Estas enzimas cognitivas, emocionais e
neurobiológicas são os artesãos de uma metamorfose pessoal e estrutural.
Ser criativo é REPARAR. Olhar com mais atenção e mais autoconsciência para o potencial
único que somos. Reparar também é recuperar, restabelecer, consertar, apaziguar.

Enquanto criadores ou cocriadores da nossa própria história, cada um de nós possui um
conjunto de qualidades imaginativas que produzem um pensamento particular, uma mente
particular. Ernst Cassirer salienta a necessidade de reconhecer no homem um criador de
símbolos, e não meramente um animal racional. Cada forma simbólica é portadora de uma
organicidade, cumprindo um desígnio específico na configuração do espírito humano. As
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formas simbólicas emergem como modalidades capazes de dar sentido; afirmam-se como
modos de ver, visões da realidade, pontos de vista espirituais, modos de construção de
mundos, ou composição de narrativas.
Se a nossa imaginação não for estimulada, alimentada, se estiver debilitada ou adormecida,
a nossa comunicação simbólica será pobre, revestida de uma concretude despida de
qualquer prosa poética. Pensamento e linguagem assumem-se planos, estereotipados e
reféns de um inconsciente impensável, incapaz de se nomear.
Em estados depressivos, ansiogénicos, perturbações de personalidade ou psicoses, a
sintomatologia configura uma latente perda de sentido para a vida. Tristeza, ansiedade,
confusão mental ou zanga são expressões de sofrimento que perderam o contacto com a
causa essencial e primeira daquele estado emocional ou fragmentos de entidades psíquicas
não elaboradas. A dor, a inquietação virá numa linguagem «bio - psico - sócio - espiritual». O
ser humano, enquanto ele próprio projeto de existência, comunica através do seu corpo, da
sua mente, das suas emoções, das suas inter-relações, …. O adoecer vem até nós sob várias
formas.
A ausência de ideias e uma capacidade imaginativa imatura remete-nos para um mundo de
pensamentos rígidos, congelados, limitadores ou invariantes (Bion) sendo por isso
considerados tóxicos e causa do sofrimento mental. Escapa-nos o potencial de ver as
possibilidades e consequentemente de ver novas aberturas. Ficamos centrados e fechados
em nós mesmos deixando de ter acesso ao nosso potencial criativo, i.e., aos recursos
organizadores do nosso caos e propulsores da nossa esperança no futuro. O entorpecimento
emocional (Steiner) impede o crescimento e toma como refém a expressão criativa e
adaptativa.
Aceder a estados de consciência mais abertos, mais recetivos para a imaginação e para a
criatividade é a proposta do budismo e de certas modalidades de meditação.
Meditar ou Reparar encoraja o autoconhecimento e amplia a autoconsciência. Esta última à
medida que se desenvolve, promove o reconhecimento de padrões e hábitos individuais,
facilita a identificação de crenças e constrói um sentido crítico próprio da aprendizagem. A
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ativação do potencial criativo acelera o insight e a curiosidade do paciente para se
regenerar.

«É o pensamento simbólico que vence a inércia natural do homem e o dota com uma nova
capacidade, a capacidade de constantemente dar nova configuração ao seu universo humano».
(Cassirer)

Reconfigurar este caminho que vivenciamos enquanto vamos existindo, é o que a vida nos
pede. Construir ou criar é uma necessidade intrínseca a cada pessoa (visceral da condição
humana) e abrangente.
Criar uma família, criar os filhos, criar relações significativas (no casamento, na família, no
círculo de amigos), encontrar uma profissão que nos realize ou melhorar o nosso
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desempenho profissional, contribuir socialmente para uma causa que nos gratifica e nos
proporciona satisfação ou criar uma vida equilibrada. A vida está aí com os seus limões
amargos e doces. Ou sem limões, e aí teremos de semear. Afinal quem não semeia não
colhe. A nós compete-nos fazer uma limonada suficientemente boa para o ser único que
somos. E enquanto companheiros de viagem uns dos outros, o arte-psicoterapeuta através
da sua curiosidade e empatia promove um questionamento e um despertar consciente para
esse potencial criativo inerente e implícito em cada uma das nossas entranhas.
Se acrescentarmos ao nosso potencial único que somos, o nosso potencial criativo, não
será surpreendente o surgimento de um potencial de mudança.
A arte coloca em ação o corpo, o pensamento, a imaginação e a emoção. E é nesta visão
integradora da Pessoa onde o físico (corpo), o mental (mente), o emocional, social e o
espiritual se fundem, que se impõe saber navegar.

A arte-psicoterapia detém uma visão sistémica e utiliza instrumentos criativos de
desconstrução das várias vivências de modo a facilitar a mudança de um modo estrutural
(relativo à estrutura) e estruturante (organização). Reparar, no potencial da mudança,
implica intervir e fazer acontecer nos vários campos da nossa atuação.
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Robert Ader (2007), psicólogo experimental que se dedicou ao caráter psicossomático das
doenças, refere que a doença não se deve a um único fator fisiológico ou psicológico, mas é
psicossomática, surge de uma variedade de circunstâncias. Concluiu que o sistema
imunológico não era uma unidade inviolável, autorreguladora e autónoma dentro do corpo,
mas um sistema que acolhia as mensagens da mente. Em “Psiconeuroimunologia”, afirma a
capacidade do sistema nervoso central para afetar o sistema imunológico e a saúde do corpo.
Candace Pert (1997), cientista, desenvolveu um trabalho inovador sobre como as nossas
emoções podem afetar o nosso sistema imunológico. Pert refere que quando sentimos uma
determinada emoção ativamos um conjunto de hormonas, neurotransmissores e
neuropeptídeos (cadeias de aminoácidos no cérebro). E esta reação ocorre no corpo todo,
não apenas no cérebro. Estes compostos bioquímicos estão também presentes no coração,
no intestino e na coluna vertebral. Sentimos a emoção no corpo e não apenas no cérebro.
Estamos constantemente a veicular pensamentos que condicionam o funcionamento do
nosso cérebro que, por sua vez, envia mensagens para as restantes partes do nosso corpo
inclusive o sistema imunológico. Esta interligação está hoje estudada pela ciência.

Tanto a Telma como a Helena, ambas vítimas de doenças autoimunes, são um exemplo claro
de como a ausência de pensamento simbólico as tem impedido de aceder à significação do
corpo enquanto linguagem e convite para um aprofundamento do self. Consequentemente,
essa falha impede que se pavimente o caminho para mudança e bem-estar. O
desenvolvimento criativo é essa ferramenta que faz e de que é feita a imaginação criadora
do novo na vida.
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Criar significa desenvolver a competência de construir estratégias adaptativas para
suportar as inevitabilidades da vida.
Somos seres únicos, criativos aptos para a sobrevivência e para a mudança. E somos
inevitavelmente seres de e para a RELAÇÃO. Desde sempre. Desde a fecundação, que
também é relação. Somos frutos dessa relação, uma marca que carregamos enquanto
espécie. A relação terapêutica, pedra de toque de qualquer psicoterapia, remete-nos para a
vivência relacional e todas as implicantes no estabelecimento de vínculos. O potencial
criativo da relação terapêutica é o de ampliar a AUTOCONSCIÊNCIA do paciente.
É através da criação de imagens ou atribuição de significados a imagens existentes numa
relação contentora, securizante e elaborativa, que o aprofundamento da autoconsciência
floresce. Frequentemente o medo, a culpa, a vergonha ou a zanga não nos permitem ver
para além, vislumbrar a costa. E enveredamos por comportamentos disfuncionais, por vezes
aditivos ou desadaptados para regular uma dor emocional e acabamos por, não só não
resolver a dor emocional, como ter de lidar com um outro sofrimento físico. Navegamos com
uma bússola de vistas curtas.
Telma e Helena estão em arte-psicoterapia para aprenderem mecanismos de auto-regulação
e estratégias criativas de re-significação para voltarem a sentir poder sobre o seu corpo e a
sua a vida. O bem-estar e o equilíbrio são efeitos secundários.

Somos todos escritores, só que alguns escrevem e outros não.
José Saramago
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O agente agregador
implícito na arte:
A FUNÇÃO ESTÉTICA
RUY DE CARVALHO

“Utilizamos os espelhos para ver o rosto e
procuramos a arte para ver a alma”
George Bernard Shaw

1. A função estética enquanto agente agregador: o impulso primordial à estetização
Ao referir-me à função estética não pretendo desenvolver um debate académico sobre o
que se entende por estético. A epistemologia da estética implica um evoluir desde os
conceitos clássicos da parametrização do belo, até uma perspetiva mais abrangente e
subjetiva da estética moderna, influenciada por correntes da arte moderna que
necessariamente alargam a formulação do belo, com contributos também da própria
tecnologia.... No Dicionário da Língua Portuguesa, da Porto Editora, relativamente à
definição da palavra “estético” refere-se “… que diz respeito à apreciação do belo…” e é
acrescentado “(Do grego aisthetikós «relativo ao sentimento»)”. Esta nota etimológica à
palavra estético é completamente do meu agrado, pois relativamente à função estética em
Arte-Psicoterapia é precisamente o sentimento estético que ganha relevância.
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Podemos, então, partir do ponto de vista de que o sentido significante que o sentimento
estético induz no indivíduo impregna a sua experiência mental, sendo determinado pelo
grau de equilíbrio estético a que aquele consegue aceder para processar a existência. Há,
pois, um gradiente de afeto inerente à estética das pulsões psíquicas, que influencia o grau
de equilíbrio adstrito à estética das configurações mentais, as quais se insinuam no
processamento da experiência interna em relação com a realidade existencial externa.
As artes constituem o apanágio deste processamento psíquico, tornando-o materializável no
contexto das culturas humanas. Tendo uma base psicogenética assente na esteticidade dos
relacionamentos desde o nascimento, tal reproduz-se e propaga-se através dos grupos
sociais. O sentimento estético na relação com o mundo, como quando o primeiro homem ou
mulher olharam o colorido de um pôr do sol e se encantaram com a sua beleza, determinou
o limiar da necessidade de (re)produção do belo enquanto arte, através do processamento
interno criativo, que se desenvolve progressivamente até à capacidade de moldar o mundo,
característica do Homo sapiens. No meu entender a qualidade de sapiência deste é inerente
à sua qualidade de ‘Homo aisthêtikós’.
O advento da cultura na evolução do ser humano permitiu evidenciar o impulso primordial à
estetização, inerente à diferenciação da mente. A emergência das manifestações artísticas
rupestres, incluindo a pintura, a música e a dança são referências de algo que é primordial
no ser humano. Esse impulso aplica-se à estetização de si mesmo através dos adornos,
amuletos, escarificação, tatuagens, roupagens e outros. A partir do momento em que o ser
humano passa a intervir criativamente no seu ambiente passa também a estetizar o local
que habita povoando-o de tótemes e habitações, cuja esteticidade reflete a sua capacidade
criativa de adaptabilidade ao meio.
Através do seu papel estético as artes passaram a conter em si um agente agregador
implícito na forma como se constata que a esteticidade sinaliza e fornece referências
simbólicas, que funcionam como elementos propiciadores de comportamento, da
comunicação, da partilha de ideias, do sentimento de pertença, do sentido de continuidade
e outros aspetos da vida humana até à organização social de uma determinada cultura.
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Assim, os elementos estéticos comuns culturais condicionam o sentido de beleza e equilíbrio
compartilhado pelos indivíduos dentro de um mesmo grupo. Há, pois, um ideal estético
vigente em todas as grandes sociedades e dentro destas uma miríade de ideais estéticos
inerentes aos subgrupos sociais, contribuindo para a vinculação e integração das pessoas e
para o compartilhar de referências comunicacionais afins a uma perspetiva comum para a
existência. Um exemplo de tal tem a ver com a espiritualidade, em particular a religião, em
que toda a organização do culto e da perspetiva divina são imbuídos por elementos
simbólicos de qualidade estética, referenciados a partir da cultura vigente, como os que
possam ter um valor estético mais pungente, modificados e acrescentados, para serem
devolvidos à cultura social vigente como referências organizadoras e reguladoras, suprindo o
sentido de equilíbrio estético ideal para os indivíduos. Na cultura da globalização atual,
assiste-se a uma desmultiplicação das referências estéticas que, apesar de poderem ser
adotadas individualmente, ganham maior impacto e ascendência se forem partilhadas por
uma comunidade. No caso particular de um contexto tribal atual de cariz futebolístico, por
exemplo, desdobram-se as referências estéticas identitárias, desde as cores do
equipamento, aos cachecóis, aos ícones futebolísticos, aos cânticos e ondas de movimento
ou danças, entre outros. Através desta alusão percebe-se o quão importantes são as
referências estéticas a nível da identidade individual. Temos, pois, a cultura enquanto
expressão da psique individual no coletivo com um efeito regulador da vivência individual.
Posso especular que, tendo em conta as manifestações de cunho estético biológico que se
multiplicam na natureza envolvendo cores, padrões, formas, texturas, sonoridades,
movimentos dançantes e rituais, em geral ligados à propagação ou reprodução das espécies
vegetais e animais, há um substrato biológico inerente à esteticidade. Não deixa de ser
surpreendente para mim o ímpeto pictórico do chimpanzé Congo, que mostrava uma
compulsão expressiva para pintar, usando pincel para conjugar manchas de tinta de diversas
cores. Mais surpreendente ainda é o facto de as suas “obras” terem valor comercial,
chegando a ser vendidas por 200 000 euros.
A um nível transpessoal ou universal podemos encontrar referências estéticas arquetípicas
partilhadas. Atrevo-me, pois, a considerar a função estética enquanto inerente ao
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funcionamento psíquico, com um valor de assistente do processo criativo específico à
psicodiagénesis, inerente a tal regulação psíquica, de procura da conciliação de polaridades
psíquicas, de promotor de satisfação na relação interpessoal e na vivência consigo mesmo,
bem como de suprimento da homeostasia (sentido de equilíbrio) existencial.
Enquanto assistente do processo criativo intrínseco à mente humana a função estética
impulsiona a uma atualização permanente das referências estéticas numa procura de
renovação dos horizontes estéticos. É isso mesmo que nos compele a todos na procura
incessante de novidade nas referências de beleza, o que considero afim do debate estético
em que a mente humana se encontra permanentemente.
Isso é magistralmente descrito por Luís de Camões num soneto seu, refletindo esta questão
há quase 500 anos atrás:

MUDAM-SE OS TEMPOS, MUDAM-SE AS VONTADES
Luís de Camões

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança:
Todo o mundo é composto de mudança
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança:
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem (se algum houve) as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.
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E afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto,
Que não se muda já como soía.

Sendo a Arte um construto na realidade concreta inerente à expressão humana do debate
estético interno aos indivíduos torna-se perfeitamente compreensível o seu valor social.
Para além da validade das obras de arte e arquitetónicas, a Arte em si numa aceção
universalista e acessível a todos os humanos, como a defendida na corrente de Arte Bruta, a
partir de Jean Du Buffet, ganha validade enquanto agente agregador e comunicacional à
disposição de todas as pessoas.
Certas referências culturais e espirituais foram construídas no sentido de providenciar uma
ambiência de harmonia e organização, com efeito no bem-estar, satisfação, sucesso e
equilíbrio existenciais. Estou a lembrar-me em particular do Feng Shui, onde tudo precisa de
ser meticulosamente organizado em função de um simbolismo impregnador de influência e
significação.
Deste modo, parece-me tornar-se compreensível a necessidade atual, como no passado, do
ser humano de envolvimento estético quer urbano, uma vez que as nossas cidades e vilas
nos oferecem gradientes estéticos arquitetónicos e paisagísticos, quer cultural pela
possibilidade de imersão num banho de arte que o nosso contexto civilizacional nos permite,
quer ambiental, pela possibilidade de acesso a contextos naturais que permitam aceder ao
sentimento harmonioso de encanto estético. As referências estéticas estão, pois, presentes
em todas as dimensões da nossa existência, havendo uma demanda ativa por elas. Referi-me
às imagéticas, mas há a considerar as sonoras da música que nos acompanha por exemplo
nos automóveis, as dramáticas nos programas, séries, teatro e filmes a que assistimos na
televisão ou ao vivo, as motrizes nos ambientes de dança e as sensoriais nos objetos, roupas
e agasalhos que nos revestem, as olfativas como nos perfumes, bem como outras mais.
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Podemos então dizer em relação à esteticidade pessoal que é, fora como dentro da mente,
individual aquilo que é esteticamente valorizado, sendo que o gradiente interno é também
influenciado pelo que é encontrado fora.
É, pois, evidente a validade das intervenções artísticas sociais, quer a nível geral, quer em
particular a nível das intervenções sociais com grupos desfavorecidos ou marginalizados.
Estes em geral aderem bem às intervenções artísticas, dado o seu fator agregador,
tornando-se a Arte propícia a fomentar a ligação social e a fornecer lugar social para o
indivíduo em risco de alienação.
Então e o que seria do ser humano sem a sua dimensão estética? Decerto que lhe faltaria a
dimensão de sentimento matizado que o caracteriza. Marcelo Penna espelha isso melhor do
que o posso dizer numa canção intitulada: “O que seria da canção”:

O QUE SERIA DA CANÇÃO
Marcelo Penna

O que seria de uma flor se do espinho não dispor,
São os dentes de uma flor que mantém ela no chão
Que seria do teu verão foi do inverno que passou
Pra nascer um novo amor
Que seria do dançar sem som pra embalar
Que seria do morrer sem o tempo de viver
ê.. ê.. ê ê ê umm hum
Int.: O que seria do luar sem o escuro pra firmar
É no escuro que há luar e há namoro no portão
Que seria da canção sem palavras pra cantar
O que diz meu coração
O que seria do viver sem você pra me escolher
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O que seria de uma mãe sem ter fruto pra gerar
ah... ah..ah ah ah umm hum

Que faria o homem sem amor, não o amor meloso sem razão
Se do mundo só nascesse amor
E neste mundo que já nem fome, nem crime, nem guerra
Ou qualquer outro mal surgiria então
Inveja, maldade ou raiva já não era morada de um coração
Int.: O que seria de um olhar sem o brilho do coração
O que seria, meu dengo! do amor sem o calor de uma paixão
Do olhar, do coração, que seria da canção

2. Debate estético e vivência significativa: O balanço estético enquanto promotor do
desenvolvimento pelo efeito estratificante da criatividade na mente

Podemos claramente encontrar o primórdio desta estetização específica ao ser humano na
qualidade da relação maternal com o bebé, presente desde a génese do ser humano.
Ainda hoje, se observarmos o desvelo com que uma mãe /cuidador(a) se dedica ao seu bebé
constataremos uma panóplia de gestos com uma esteticidade singular, desde a suavidade do
toque e elegância dos gestos, à modulação melódica da voz para tornar propício o
entendimento pelo bebé, passando pelo gosto colocado no embelezamento daquele e
identificação de beleza nele.
Tal envolvimento estético precoce afim da aprazibilidade relacional, tem repercussão ao
longo de toda a nossa existência, imbuindo de peculiaridades do próprio Self que contempla
a dimensão da esteticidade e a harmonia global de personalidade.
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Meltzer descreve majestosamente essa experiência de conflito estético. Tal ocorre nos
momentos propiciadores de consonância diagenésica em que o bebé e o /a seu /sua
cuidador(a) acedem a um gradiente de aprazibilidade estética, nos quais a satisfação, a
ternura e o encanto mútuo são afins da vivência criativa. O bebé existe então na mente da
sua mãe ou cuidador(a) enquanto referência imaginária de criação, suprindo por sua vez o
seu bebé de existência, enquanto objeto estético, válido, satisfatório e criativo.
O sentimento de beleza da intimidade é uma das nossas aspirações mais almejadas e que
estendemos aos nossos filhos, esperando que possa também ser alcançada por eles.
Segundo Meltzer, temos de nos abrir à possibilidade de tal remontar a algo mesmo antes da
ordinária experiência da «mãe ordinariamente bela e devotada» a um «bebé ordinariamente
belo». O seu valor está implícito na quantidade de mães «muito belas» que ouvimos
descrever na nossa sala de psicoterapia, que ultrapassará em muito a média dos padrões
nacionais de beleza. Escreveu Melltzer, em O conflito estético: o seu lugar no processo de
desenvolvimento: “Podemos imaginar que se tenham iniciado experiências protoestéticas
ainda in utero: «embalado no berço da profundidade» com o andar gracioso da mãe;
envolvido pela música da sua voz, surgida contra a sincopação do bater do seu coração e do
dela; respondendo através da dança, como a pequena foca, brincalhão como um cão bebé.
Mas o feto também pode ser atacado por momentos de ansiedade, mesmo que não chegue
a um estado de sofrimento fetal: a ansiedade maternal também se lhe pode transmitir
através dos batimentos do coração, através de movimentos rígidos, de tremores, ou mesmo
movimentos sem harmonia; talvez uma atividade de coito possa ser sentida como
perturbadora, mais do que estimulante e capaz de dar prazer, e tudo isto, mais uma vez,
dependendo da emoção materna; a fadiga maternal poderá transmitir-se pela perda do
tónus postural, pela perda da graciosidade dos movimentos. Para além de tudo isto, talvez o
feto possa sentir o seu crescimento como um estreitamento da sua casa, dum modo
tipicamente claustrofóbico, e deduzir daí que a vida possa existir para além dos limites
familiares… [A] imaginação é dotada de uma tal força de apropriação que é capaz de
descobrir alimento para o pensamento, mesmo no deserto”.
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Este gradiente estético relacional é aflorado por Marcelo Penna na sua canção “Do Sono
Profundo das Crianças”:

DO SONO PROFUNDO DAS CRIANÇAS
Marcelo Penna

As grades da minha prisão
São de vidro quebradiço
Ofuscam-me tanto que até
Estando preso eu nem dou por isso
As cordas que me amarram
São de macio veludo
E tão de leve me cingem que até
Em ser livre eu me confundo
Quero ser sem ter a ilusão de viver
E tentar não esquecer um lugar
Onde os dias só passam sem fim
E na noite de breu durmo enfim!
Perco-me nesse momento no ar
Onde vou me banhar
Telas e mastros se erguem no mar
Eu me encontro sem navegar
Quero ser sem ter a ilusão de viver
E tentar não esquecer um lugar
Onde os dias só passam sem fim
E na noite de breu durmo enfim!
Durmam crianças, não tenham medo, não
Que não há inferno e nem há Bicho-papão
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Acrescenta Meltzer:
“Como será, então, que o bombardeamento por cores, por formas e por padrões de sons (e
tudo em enorme intensidade), que acolhe o recém-nascido, como será que todos estes
estímulos irão atingir a sua mente? Teremos de perguntar isto a partir do momento em que
consideramos que o psiquismo do bebé já poderá ter começado as suas funções de
exploração, imaginativa e persistente, da paleta dos seus interesses emocionais”, mesmo
antes do nascimento. A necessidade de decifração do enigma que se coloca ao bebé impõelhe o que Meltzer designou de conflito estético.
“Certamente que não é mais especulativo dizer que os bebés experimentam o processo de
nascimento e os primeiros encontros com o intenso mundo sensorial com atitudes
diferentes que vão da aversão completa até ao maravilhamento extático perante o «bravo
mundo novo».”
A malícia da existência e os desencontros relacionais, insinuam-se inexoravelmente
determinando a frustração, a insatisfação, o sofrimento, a tristeza e a confusão imprimindo
necessariamente experiências de desequilíbrio estético. Os próprios procedimentos
educacionais, de domesticação e amestração do bebé e da criança configuram-se como
exigências estetizantes. Estas exigências confinam o bebé ou a criança a um quadro de
referências estéticas condicionadas socialmente e delimitando o que se pressupõe como
belo, bom e sublime, na aceção de Lacan. Ao longo da vida o debate com as cruências da
realidade, impeditivas da realização, sucessivamente condicionam na pessoa o aflorar do
conflito estético. Este gradiente de encanto e desencanto é magistralmente descrito no
poema de Herberto Helder, “A Bicicleta Pela Lua Dentro − Mãe, Mãe”:

A BICICLETA PELA LUA DENTRO − MÃE, MÃE −
Herberto Helder

A bicicleta pela lua dentro − mãe, mãe –
ouvi dizer toda a neve.
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As árvores crescem nos satélites.
Que hei-de fazer senão sonhar
ao contrário quando novembro empunha –
mãe, mãe − as telhas dos seus frutos?
As nuvens, aviões, mercúrio.
Novembro − mãe − com as suas praças
descascadas.

A neve sobre os frutos − filho, filho.
Janeiro com outono sonha então.
Canta nesse espanto − meu filho − os satélites
sonham pela lua dentro na sua bicicleta.
Ouvi dizer novembro.
As praças estão resplendentes.
As grandes letras descascadas: é novo o alfabeto.
Aviões passam no teu nome –
minha mãe, minha máquina –
mercúrio (ouvi dizer) está cheio de neve.

Avança, memória, com a tua bicicleta.
Sonhando, as árvores crescem ao contrário.
Apresento-te novembro: avião
limpo como um alfabeto. E as praças
dão a sua neve descascada.
Mãe, mãe − como janeiro resplende
nos satélites. Filho − é a tua memória.
[…]
− mãe − nunca mais acabava pelo tempo fora.
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George Hagman, no seu livro Aesthetic Experience: Beauty, Creativity, and The Search For
The Ideal, citado por Rita Ponte, avança a possibilidade de as representações objetais das
figuras parentais ganharem uma tonalidade estética. Tais referências estéticas, adstritas aos
objetos passíveis de serem postas em ação e submetidas ao funcionamento do Aparelho
Criativo do indivíduo, têm um efeito determinante na estratificação psicodiagenésica da
mente, desde o nascimento e até ao fim da existência do indivíduo. Os défices, falhas ou
traumas na relação objetal ganham assim uma conotação de distorção do equilíbrio estético
psíquico, afetando mais ou menos o desenvolvimento psicodiagenésico de acordo com “malformações” do sentido estético, que Rita Ponte chamou de Psico-diapiros (numa alusão
geológica à deformação dos estratos de rochas sedimentares por infiltração de sedimentos
de sal). Numa alusão aos conceitos de Lacan, de Belo, Bom e Sublime para explicar a
experiência artística enquanto manifestação da psique individual, George Hagman referencia
a estética maternal, enquanto matriz da representação de beleza, e a estética paterna,
enquanto origem do sublime. Aponta que as experiências proto estéticas, de acordo com
Ellen Dissanayake (2000), ocorrem na relação precoce entre a mãe e o bebé. Deste modo a
estética materna cristaliza-se a partir das experiências complexas de ritmo, fluxo, textura,
som calor, forma e tonalidade “… (ou seja, sensório-motoras) …” que caracterizam as
qualidades das inter-relações e experiências de si mesmo dentro da díade mãe-criança
(Beach e Hachmann, 2002). “Estas qualidades formais enquanto opostas aos conteúdos da
interação (o que é dito, e que é alimentado e comido, o que é providenciado) são
internalizadas processualmente, isto é, são formas pré-reflexivas e não verbais do
conhecimento. Com o tempo, tal sensibilidade estética estende-se para além da díade em si
(tal como aspetos de experiências de si mesmo ligados à mãe). Especificamente, esta
idealização ocorre através da troca de afetos validativos.”
Relativamente à orientação estética paterna Hagman ressalva que esta provavelmente
ocorre em simultâneo com a orientação estética para com a mãe. “Tais experiências do pai
tornam-se o estímulo para a internalização das representações objeto complexo e self-coobjeto (ou self-objeto), que constituem o imago paterno” … “Este imago é derivado de
experiências atuais e fantasiadas do pai no contexto de outras relações familiares mais

Revista Portuguesa de Arte-Terapia | ARTE VIVA | Nº 10 | 2020

84

significativamente, do que com a mãe”… “então, o imago paterno é sobredeterminado e
pode refletir a resposta da criança aos traços maternos tal como experiências realísticas com
o pai: Isto é importante para apontar que há variações tremendas na estética paterna…”
“Da perspetiva da criança, é caracterizada pelo imenso tamanho, poder extraordinário,
obscuridade, amorfia, afetos intensos (como o medo), e ainda o perigo – todas as
características da experiência sublime”…
“Tal como a mãe, o pai é também um objeto especial que se torna idealizado pela criança.
Este processo envolve a troca e aumento dos afetos significativos [ou valorizativos] que
investem as representações de pai, Self, e relacionamento com um alto grau de significação
[validação]. O pai e a criança estão mais inclinados a expressões barulhentas ou expansivas
de afeto, tendo a ver com reações entusiásticas (“Epá, fantástico!”), agressividade divertida
(provocação desordeira) e fingir-se ameaçador (“− Vou-te apanhar!”). Estes afetos, que são
partilhados através das expressões faciais, troca verbal e ação, enfatizam o relacionamento
com uma intensa forma de validação.” Acrescenta ainda Hagman: “A função do pai neste
processo é criar oportunidades para o autodesenvolvimento e para oferecer à criança novos
tipos de experiências interpessoais. Relativamente à estética, como apontámos, o pai
oferece distintivamente modos de estruturação e modulação das interações. Esta alternativa
estética cria experiências de novidade e estimula a excitação e criatividade da criança.”
Ainda Hagman, relaciona a experiência sublime inerente à estética paterna com as vivências
inerentes à imaginação, ao encantamento e horror, à imensidão, à incompreensibilidade
(incerteza, dúvida, desconhecido, não saber), ao poder, à obscuridade, à amorfia e à
complexidade.
Partilho com Hagman a perspetiva de que os relacionamentos humanos estão imbuídos de
uma esteticidade intrínseca. No entanto é-me mais difícil repartir as qualidades estéticas da
relação objetal de um modo tão clivado entre materno e paterno. De uma perspetiva
tradicional isso teria pleno sentido. Contudo, hoje em dia cada vez mais os papéis dos
cuidadores são mesclados, por vezes colocando dificuldades à construção da identidade
sexual. No meu entender há duas qualidades estéticas essenciais que impregnam os
relacionamentos objetais. Aquela que Hagman chamou de materna corresponde no meu
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entender à estética da sustenção ou apaziguamento numa lógica polarizada de desejo e
satisfação tal corresponde a uma orientação estética afim do sentimento de
deslumbramento com o belo, que Freud referencia como sentimento oceânico. Tal
corresponde às experiências relacionais mais primordiais de encanto com a mãe ou
cuidador(a) original, em geral aquela. No entanto tais experiências são reprodutíveis ao
longo da existência, em todos os contextos de interação ou confluência consigo mesmo, com
um teor fusional e amoroso. Deste modo a configuração do amor idílico original persiste
como vislumbre de beleza.
A outra qualidade estética, que Hagman designou de paterna, corresponde à estética da
excitação, tendo por implícito uma lógica de amor/atração vs. ódio/aversão. Neste gradiente
estético encontramos as bases estéticas das artes que apelam ao movimento como a música
ritmada, a dança ou o teatro. A qualidade estética da excitação impele à elação emocional e
motora, por vezes com um caráter maniforme, induzindo sentimentos de arrebatamento. As
experiências existenciais de um caráter mais perturbador ou mobilizador precisam de ser
estetizadas internamente de acordo com este gradiente estético de excitação. Aqui
configura-se uma triangularidade composta por o si mesmo, o outro para além de si mesmo
e o mundo de experiência. Introduzo ainda uma terceira possibilidade de qualidade estética
da ordem de si para consigo mesmo, inerente ao momento reflexivo de comutação de
sentido estético e consequente da operação criativa sobre o si mesmo. Tal torna-se
particularmente ativo a partir da adolescência, quando o luto dos imagos parentais e a
criação de novas referências de idealização implicam a transmutação das configurações
estéticas internas com a formulação das representações de equilíbrio estético específicas e
individuais, para além das fornecidas. A falência neste processo impede a consolidação do
Self enquanto agente regulador da estética de personalidade.
Há, pois, um apelo estético intrínseco à necessidade fundamental de procura de relação
objetal no ser humano. Tal apelo será promotor do debate estético, entre conflito e
equilíbrio, determinando a esteticidade ou qualidade estética de que as representações
objetais, materna, paterna, restantes referências objetais significativas ao longo do
desenvolvimento do indivíduo, representações de si mesmo e objeto e de objetos totais.
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O contexto relacional da Arte-Psicoterapia oferece-se como um gradiente propício para o
debate estético promotor da reparação da estética das representações objetais deficitárias.
A alternância de enfoque entre o indivíduo em processo de transformação, o
artepsicoterapeuta e o objeto criativo, torna-se propício a que as qualidades estéticas de
sustentação e de excitação, próprias às tonalidades estéticas das representações dos objetos
internos sejam processadas criativamente. Um olhar atento ao teor estético das criações de
pacientes poderá vir a fornecer dados futuros de como a representação objetal configurada
internamente se traduz nas criações, em particular as imagens ou formas.
O sistema isotópico da imagem de Gilbert Durant oferece-nos um referencial de
características imagéticas em que, à qualidade estética de sustentação poderemos associar o
regime noturno da imagem, e à qualidade estética da excitação poderemos associar o
regime diurno da imagem e regime crepuscular.

3. O gradiente estetizante das sessões da Arte-Terapia/Psicoterapia, promotor do debate
estético e da vivência significativa

As sessões de Arte-Terapia/Psicoterapia oferecem um gradiente estetizante propício à
ativação do debate estético. O incentivo à ativação do processo criativo na mente do
paciente ao ser-lhe pedido que crie a partir da sua vivência interna, o comprometimento no
fazer artístico envolvendo-se com o mediador criativo propiciam a ativação do debate
estético espontâneo. Esse debate estético num caminho de evolução pessoal, é
majestosamente ilustrado por Fernando Pessoa no seu poema “Qualquer caminho leva a
toda a parte”:
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QUALQUER CAMINHO LEVA A TODA A PARTE
Fernando Pessoa

Qualquer caminho leva a toda a parte.
Qualquer ponto é o centro do infinito.
E por isso, qualquer que seja a arte
De ir ou ficar, do nosso corpo ou espírito,
Tudo é estático e morto. Só a ilusão
Tem passado e futuro, e nela erramos.
Não há estrada senão na sensação
É só através de nós que caminhamos.

Tenhamos pra nós mesmos a verdade
De aceitar a ilusão como real
Sem dar crédito à sua realidade.
E, eternos viajantes, sem ideal
Salvo nunca parar, dentro de nós,
Consigamos a viagem sempre nada
Outros eternamente, e sempre sós;
Nossa própria viagem é viajante e estrada.

Que importa que a verdade da nossa alma
Seja ainda mentira, e nada seja
A sensação, e essa certeza calma
De nada haver, em nós ou fora, seja
Inutilmente a nossa consciência?
Faça-se a absurda viagem sem razão.
Porque a única verdade é a consciência
E a consciência é ainda uma ilusão.
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E se há nisto um segredo e uma verdade
Os deuses ou destinos que a demonstrem
Do outro lado da realidade,
Ou nunca a mostrem, se nada há que mostrem.
O caminho é de âmbito maior
Que a aparência visível do que está fora,
Excede de todos nós o exterior
Não para como as coisas, nem tem hora.

Ciência? Consciência? Pó que a estrada deixa
E é a própria estrada, sem a estrada ser.
É absurda a oração, absurda a queixa.
Resignar(-se) é tão falso como ter.
Coexistir? Com quem, se estamos sós?
Quem sabe? Sabe [...] que são?
Quantos cabemos dentro em nós?
Ir é ser. Não parar é ter razão.

A criação seriada ao longo das diversas sessões, ou seja, a dinâmica para além da criação
persistindo enquanto referências estéticas na mente do individuo em processo atua como
catalisador do debate estético interno, num registo alternante subliminar entre préconsciente e consciente no decorrer do processo de Arte-Psicoterapia, tendo em conta o seu
gradiente de continuidade, regularidade e sequencialidade imagéticas e vivenciais criativas,
que propiciam a articulação do debate estético favorecedor da psicodiagénesis.
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4. A evolução ou involução estética das criações nas sessões de Arte-Terapia /Psicoterapia
enquanto sinalizador do processo

Através da observação do resultado da criação seriada, enquanto registos de imaginário
tangível, produzidos ao longo de diversas sessões da Arte-Terapia/Psicoterapia, consegue-se
objetivar a evolução da organização da experiência estética pela mente dos pacientes. Com
o acumular da prática pelo arte-terapeuta/psicoterapeuta este conseguirá identificar
padrões de evolução ou de involução. Em geral, os primeiros caracterizam-se por um
período de cromatismo e composição afins ou alternância regular, após o que se sucede
uma mudança de padrão. Já no caso da involução estética torna-se percetível o
desinvestimento, a pobreza, a repetição espúria, e a desarmonia ou caoticismo das
composições, com um cromatismo minimalista, fixado ou disperso. Evidencia-se deste modo
o desequilíbrio estético interno refletido nas criações. Tal é particularmente usual em
pacientes psicóticos com evolução para a deterioração ou na instalação de crise.
Num paciente, em particular, que segui durante anos, afeto de Perturbação Esquizoafetiva
foi notório o cuidado com a estética das criações, denotando particular atenção aos
pormenores num período favorável do seu processo arte-psicoterapêutico.
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Nesta altura ultimou a sua formação universitária, procurou relacionamentos salutares e
preocupava-se com a possibilidade de ter um relacionamento amoroso. No entanto, a
ativação do poder de lixar tudo, pela culpabilidade da iminência da morte do pai, conduziu-o
a uma evolução deteriorante. A partir desta altura foi notório o desinvestimento e
empobrecimento criativo, que denotavam o seu conflito estético intrapsíquico.

O resgate de laivos de equilíbrio estético são um indicador de reorganização psíquica e
evidência do robustecimento do aparelho criativo, propiciado pela sua ativação sucessiva
num ambiente sustentado e propiciador.
Passando em revista as criações pictóricas de alguns clientes com processos longos de ArtePsicoterapia tal tornou-se particularmente claro. Comparei as primeiras criações com as
últimas criações realizadas, tentando perceber se ocorrera modificação do estilo pictórico e
do investimento estético das imagens. Não são dadas quaisquer instruções temáticas
técnicas ou indicações estéticas ao longo do processo de Arte-Psicoterapia, deixando que
flua livremente a experimentação dos materiais e da composição e organização das criações.
O que constatei foi que, em geral, foi mantida uma identidade nas criações concretas mais
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próximas do final do processo de Arte-Psicoterapia, mas era evidente o reforço do
investimento e equilíbrio estético das criações. No caso de uma cliente a constatação é
particularmente interessante. A fragilidade essencial e a depressividade incipientes no início
são percetíveis numa criação onde a inconsistência das formas, o esbatimento das cores e a
difusão da composição é notória.

Na sequência de um debate estético prolongado por cerca de 5 a 6 anos em processo de
Arte-Psicoterapia a última criação denota claramente o que designei como qualidade
estética de comutação. O símbolo central escolhido são troncos de árvores bem enraizadas
com os ramos tocando-se e as raízes mesclando-se. Ocorreu-me a partir desta criação um
poema de William Blake:
“O amor e a harmonia unem-se,
Abraçando-se às nossas almas,
Os nossos ramos confundem-se,
E as nossas raízes juntam-se”
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A dimensão da representação de si mesmo, composto da configuração dos seus self-objetos,
no mundo de uma floresta, que se contempla na imaginação, apazigua-se na luz das raízes e
deixa-se envolver pelo ambiente afetivo fulgurante. Recorrendo-me do Mapa Cromático de
Sentimentos (um instrumento realizado pela cliente durante a fase de avaliação inicial, onde
cores são espontaneamente associadas a sentimentos) para perceber a tonalidade afetiva
das cores desta última criação fui prendado com uma agradável surpresa. Os azuis tinham a
conotação de realização, liberdade e tranquilidade, o púrpura de sensualidade, o escarlate
de prazer e orgulho, e o rosa de carinho. A constatação de que esta cliente estava
consolidada, estruturada e capaz desse reequilibrar esteticamente na iminência dos
embates da malícia da vida, não podia ser mais evidente. Recentemente fora sujeita a toda
uma série de desafios pelos eventos da sua realidade vivencial, tendo-se mostrado à altura
das necessidades de adaptação e elaboração psicogenésica. O que eu colhera pela relação
direta nas sessões é pois francamente evidenciável na imagem realizada no final da sua ArtePsicoterapia.
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Relativamente às criações de outras clientes foi interessante constatar que há uma
prevalência do símbolo da árvore na criação final do processo.

Adstrito ao regime corpuscular do sistema Isotópico de Guilbert Durant, o símbolo da
árvore, tendo um caráter de ciclicidade transformadora, faz união dos opostos, como o céu e
a terra.
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As raízes enterram-se enquanto os ramos e as folhagens têm uma qualidade de crescimento
aéreo.

Assim sendo a árvore configurada espontaneamente evidencia-se como uma representação
do Self coeso e em balanço estético de procura de comutação, ou seja, atualização
permanente ao longo da existência.

5. O processo criativo enquanto sustentador psíquico do balanço estético da mente

Com o exposto anteriormente posso chegar à conclusão de que o processo criativo,
intrínseco à mente, é inerente à colocação em ação do aparelho criativo, componente
essencial do psiquismo, para além da finalidade adaptativa ambiental, onde é preciso
configurar novas aquisições para prover as necessidades existenciais, tem uma outra que diz
respeito ao mundo intrapsíquico. Nesta dimensão o processo criativo atua como sustentador
psíquico do balanço estético da vida mental.
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A alternância de alegria e tristeza, felicidade ou infelicidade, satisfação e insatisfação,
plenitude e vazio, harmonia e desarmonia, clareza e confusão, com a possibilidade de
elaboração do negativo e reinvestimento das vivências de consistência, realização, validação
e prazer sustentável, dependerá, pois, de um balanço estético suportado por um aparelho
criativo consistente. Por sua vez a função estética intrínseca à mente terá um papel
determinante e influenciador do processo criativo em si, de tal forma que um é adstrito ao
outro, não podendo existirem sem estarem conjugados.

CONCRETA UTOPIA
Marcelo Penna

Há qualquer lugar que ensejo, que traz um conforto de alma
É como um fruto no pé, que transmita e inspire calma
Qualquer lugar que traga música para os meus dedos
É refletido no canto, no som de qualquer instrumento
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(Coro que sinto na brisa, que me arrasta e levanta do chão
Um desgarrado desejo, tempestade no coração) 2x Int.
Sonho em que nada vejo, sonho em que me revejo
Miragem que me conteste, cresce prospero desejo
Flores adornam os campos onde me deito e adormeço
Como um simples anel que não tem fim ou começo
(Coro que sinto na brisa, que me arrasta e levanta do chão
Um desgarrado desejo, tempestade no coração) 2x
Qualquer música, Qualquer música Qualquer música, Ahhhhhh
(Na ilha dos sonhos, tudo canta, tudo dança
Pense em magia, na alegria que chegou
Na ilha dos sonhos, tudo canta, tudo dança
Concreta utopia, numa festa que não acabou) 2x
(Roda a roda, roda e gira nas voltas que mundo tem, Heii
Quero estar na grande roda n'um formoso vai e vem, Heii)...
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