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Caros Membros da SPAT, parceiros e amigos, 

Há momentos em que não há palavras para expressar o que não há como 

o dizer. Lamentavelmente, no dia 19/7/2021, faleceu o Dr. João de 

Carvalho Azevedo e Silva. A sua perda insubstituível só será colmatada 

pelas memórias que nos deixa. 

Infelizmente, nem todos na SPAT o conhecem presentemente. No entanto, 

a sua presença fez-se sentir desde sempre na génese da SPAT, começando 

pelas reuniões na noite tardia em sua casa na Rua Rodrigo da Fonseca para 

construção do projeto em 1995/96, passando pela manhã de Primavera de 

1997 em que num Notário da baixa lisboeta nos juntámos como Membros 

Fundadores para fazer a escritura de constituição, até às primeiras sessões 

de formação em sua casa, onde falando de Freud e da psicanálise oferecia 

vinho verde e queijinho alentejano às formandas. O seu conselho e 

sabedoria estiveram sempre presentes nos momentos difíceis em que a 

SPAT oscilou, inclusivamente sustendo a minha inquietação e o meu 

desejo de desistir. Sempre esteve presente o seu impulso de que se fizesse 

mais e melhor, preservando a qualidade da formação e da prática, com o 

devido rigor da competência. Um conceito seu inovador, o de 

comunicação metadramática, foi uma das pedras basilares que levaram ao 

meu interesse pela Arte-Terapia/ Psicoterapia e pela inovação conceptual 

a partir da fenomenologia aferida pela prática. Efetivamente, considero-o 

como o meu grande mestre. 

HOMENAGEM AO DR. JOÃO AZEVEDO E SILVA 
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Foi longa a caminhada que fizemos em conjunto. Começou por ser o meu 

Grupanalísta Didata em 1987/88, indicado pelo Professor Eduardo Luís 

Cortesão. Depois foi o meu Chefe de Serviço no Hospital Psiquiátrico 

Miguel Bombarda. Aí apoiou e incentivou o início das intervenções de 

Arte-Terapia com pacientes de evolução prolongada. Esse suporte e 

incentivo sempre foi assegurado por si divulgando a Arte-Terapia no ISPA e 

promovendo as primeiras apresentações públicas, como num Seminário 

de Psicopatologia em que se realizou um sarau dedicado à apresentação 

da Arte-Terapia no Padrão dos Descobrimentos. Foi nesse acontecimento 

que esteve presente, talvez em 1998, Gerry McNeilly pela primeira vez 

entre nós. O seu apoio e defesa da validade da Arte-Terapia/ Psicoterapia 

bem como a promoção para que fosse divulgada estiveram presentes 

sempre, enquanto Presidente do Conselho Científico da SPAT, a partir da 

sua formação e até ao momento atual. 

Mais recentemente muitos de nós recordamos o seu estoicismo no gosto 

que colocava na assistência e participação dos nossos Congressos, mesmo 

apesar das dores e dificuldades na marcha. Era evidente o carinho com 

que participava, contribuindo com as suas intervenções eloquentes, pleno 

de entusiamo e sempre com uma palavra de valorização e apreço. 

De facto, deixará uma falta insubstituível, só preenchida por quanta 

alegria, otimismo e saber nos deixou. 

Estarei sempre grato à sua memória. Muito obrigado Dr. Azevedo e Silva 

pelo quanto nos deixaste para encher o coração. 

E sempre serás o meu Sábio das Marés. Até Sempre. 

Ruy de Carvalho 
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SÁBIO DAS MARÉS 

Ténue a luz chega até mim 

e uma mãe com o bebé nos braços 

sorri, sorri sempre indiferente 

às marés. Estou aqui rodeado de gente, 

na atitude de Cavaleiros da Távola Redonda. 

Aqui procura-se a verdade, 

e mesmo os que não estão são presentes. 

As marés sucedem-se, o bebé solta 

uma pomba branca que voa 

pela sala espalhando a espuma 

de Mar que coroava a cabeça 

alva do sábio o qual olha 

em redor sorrindo, sorrindo sempre, 

mesmo quando medita e a cabeça 

branqueada pelos anos pende, 

acenando aceitação, qual Nelson 

moribundo em Trafalgar, que ao deixar 

cair a cabeça num sim final 

abriu afinal caminho para a vitória. 

E a mãe com o bebé nos braços 

sorri, sorri sempre, enquanto as marés 

se sucedem, maré alta, maré baixa, 
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indiferentes a quem entra e sai. 

Nas cadeiras em volta da mesa 

redonda ri-se até às lágrimas, 

chora-se até à dor, fica-se de pedra 

marmórea como o centro cor de leite, 

que se transforma às vezes 

em furna de onde a espuma 

do mar irrompe inundando 

tudo e nós nas cadeiras 

flutuamos rodopiando em torno 

do centro que agora é um abismo. 

O inconsciente causa-nos vertigens, 

mas a mãe connosco nos braços 

sorri, sorri sempre, ignorando as marés. 
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COMUNICAÇÃO 

METADRAMÁTICA E 

INTERPRETAÇÃO  

GRUPANALÍTICA  
 

 

 

Azevedo e Silva, João   

 

 

A grupanálise - embora tendo um corpo teórico e uma prática que 

a autonomizam - é, no modo como vários de nós a usam e como tenho 

vindo a demonstrá-lo desde há largos anos, designadamente desde o I 

Symposium Europeu de Grupanálise, em Setembro de1970 (Estoril, 

Portugal) uma forma aplicada de psicanálise terapêutica, na medida em 

que, glosando S. Freud na História do Movimento Psicanalítico, ela 

«procura tornar compreensíveis dois factos - a transferência e a 

resistência» sendo que «toda a investigação reconhecendo estes dois 

factos e tomando-os como ponto de partida para o seu trabalho, pode ser 

designada como Psicanálise» (S. Freud; opus citada). 

COMUNICAÇÃO PROFERIDA NO I CONGRESSO DA SOCIEDADE PORTUGUESA 

DE GRUPANÁLISE, maio 1989 
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O que nos conduz de imediato ao tema central desta Mesa, a 

Interpretação, devendo esta ser compreendida como um processo de 

tradução do significado latente dos dizeres de um indivíduo em situação 

psicoterapêutica, no qual se procura ligar «o recalcado aos restos 

mnésicos verbais correspondentes» (S. Freud; O Ego e o Id, 1923); mas 

tratandose, obrigatoriamente, de uma ligação muito particular, dado que 

o contexto e calor afectivos  têm de ser mantidos  presentes  pois - como 

nos ensina ainda  Freud - vivenciar é diferente de compreender 

racionalmente e «afinal ninguém pode ser submetido à pena de morte em 

ausência ou em efígie ». 

Processo onde - por evidência - a capacidade de simbolização desempenha 

um papel de destaque sobretudo se a entendermos como E. Jones ao 

escrever: «Os símbolos (...) exprimem afectos inconscientes dos 

indivíduos, ricos sobretudo no campo da sexualidade», distinguindo-se 

desde logo, o símbolo do sinal. 

Sendo assim Grupanálise e Psicanálise terapêuticas são acontecimentos 

onde a Simbolização, Mentalização, Fala e Interpretação Falada se 

encontram no centro mesmo dos sucessos sendo elementos necessários à 

própria essência daqueles, na medida em que assentam na tradução do 

conteúdo manifesto da neurose de transferência e sua resolução; mas 

onde a fala tem de assumir níveis múltiplos e variáveis de combinações 

dos «quanto de afecto» e dos «quanto de racional». 

Não podendo atardar-me, aqui, em detalhes posso remeter os 

interessados para aquele meu trabalho do I Symposium Europeu de 

Grupanálise (1970) e dirijo-me directamente ao tema que de momento me 

motiva e que é aquele que designarei - pelo menos temporariamente - por 

Comunicação Metadramática e sua importância no evento 

psicoterapêutico e nos resultados ideais da «cura». 

Na verdade de há muito que tenho reparado - como seguramente muitos 

de Vós  que tanto os psicanalistas como os grupanalistas sempre se 
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interessaram pelo fenómeno estético, quando este é entendido como 

tudo aquilo que se relaciona com o Belo (conferir: Lalande Voc. Th. et Crit. 

de la Philosophie) com «Aqueles Algos» que despertam em nós momentos 

de encantamento íntimo. 

       Podíamos partir do enunciar de uma longa lista de trabalhos do 

próprio Freud bastando  recordar a encantadora  leitura que  fez em «O 

Delírio e os Sonhos na Gradiva» de W. Jensen, bem como no lI Capítulo da 

sua selecção «Técnica psicanalítica» (1904); ou na «Uma recordação 

infantil de Leonardo Da Vinci» (1910); ou nas cartas a Roman Rolland na 

ocasião, respectivamente, do seu quinquagésimo e septuagésimo 

aniversários (nesta última: «Uma perturbação da memória na Acropolis»); 

ou em «Cartas a Thomas Mann» ou em «Personagens Psicopáticas no 

Teatro», ou em «Moisés e o Monoteísmo», ou em «O Futuro de uma 

Ilusão»... Ao fim e ao cabo em toda a sua Obra, que lhe fez merecer o 

prémio literário Goethe em 1930, altura em que foi lido o seu «Goethe e a 

Psicanálise». 

E vir acabar em Foulkes (v. g.: Comentários sobre um Capítulo do Livro de 

Hellen Keller...). 

No entanto, recentemente, essa preocupação dos analistas com a Estese, 

parece ter aumentado. De memória, entre os não portugueses e 

abrangendo um assaz curto espaço de tempo recordo: as reflexões de 

Pierre Luquel (Psicanalista; Paris, França) sobre o conceito de processo 

metaprimário de funcionamento do aparelho psíquico, tantas vezes 

abordado em Seminários de estudos aprofundados da S.P.P. e outros e 

sobre o que se encontram detalhes em, por exemplo, «Notes sur quelques 

problemes posés par la sublimation dans l'art pictural»; Revue Française -  

Set., Dez. 1979 (Les Sublimations I), Donald Meltzer (Psicanalista; M. D. 

Oxford, lngl.) com o seu Conflito Estético (Lisboa 1988) e muitos outros, 

bastando-me percorrer superficialmente os olhos por um pequeno sector 

da minha biblioteca técnica para logo encontrar: Revue Française de 
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Psychanalyses; Sublimations l e ll; Esthétiqucs... etc. E nelas: Hanna Segal 

com «Psychanalyse et Esthétiquc» (Rev. Franc. Psy., Set., Dez. 

Sublimations I), Anila Kechickan com «Le Discours Psychanalytiquect L'art 

Abstrait», Henri Vernael e «Les chemins de la création dans l'oeuvre de 

Stéphane Mallarmé, Michael Soulé in «Oedipe au cirque devan le numéro 

de I' Auguste devant le clown blanc» (estes na Rev. Franc. Psy., Janeiro e 

Fev.de 1980; Les Sublimations II); e Tin-Tin au psychanaliste de Serge 

Tisseron. 

Dentre nós portugueses ocorrem-me: Francisco Alvim (M. D. Psie. Lisboa) 

com os seus comentários aos «Sinais de Fogo» de Jorge Sena; João dos 

Santos (M. D. Psic., Lisboa) em vários escritos, nomeadamente um 

trabalho sobre desenho infantil, feito conjuntamente com Nikias 

Skapinakis (pintor); Pedro Luzes (M. D. Psic., Lisboa) e os seus comentários 

à Gradiva e ao D. Quixote de la Mancha  (Cervantes); Eduardo Cortesão 

(M. D. Grupanalista  e  Psic., Lisboa) com  a suas «Perícias de 

Comunicação»;  Eugénio Cruz  Filipe (M.  D. Grupanalisla  e  Psic.,. Lisboa) 

com  a sua  «Escuta  Musical e Escuta Analitica» e eu  próprio (J. Azevedo e 

Silva, M. D. Grupanalista e Psic., Lisboa) que já em 1970 (I Symposium 

Europeu de Grupanálise) abordara  a problemática da importancia da 

sublimação e que desde então para cá, sobretudo a partir de 1985, tenho 

vindo a insistir com  grupanalistas em  formação, com  internos de 

psiquiatria  do HMB, com  alunos do ISPA e com vários colaboradores 

meus sobre a importância de uma hipotética Comunicação Metaprimária  

e Comunicação  Metadramática, designadamente  em  trabalhos 

apresentados: 

No II Seminário de Psicologia e Psicopatologia Clínica (1987, ISPA-
HMB): A Depressão - Perspectivas do Corpo e da Mente - A Mente como 
agente metabolizador de energias somáticas potencialmente depressivas 
e como ser causal de Depressão; onde procurava compreender como a 
criação e a comunicação artística podiam ser uma defesa eficaz contra a 
depressão mas também «um agente causaI da mesma» e tentava 
evidenciá-lo através do estudo crítico da vida e obra de cantores 
populares portugueses como Alfredo Marceneiro (fadista); Manuel Netto 
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(fadista); Zeca Afonso; cantores franceses como Edith Piaf, Jacques Brel...; 
angolanos como Rui Mingas (aclual embaixador de Angola em Portugal, 
julgo); anglo-saxónicos como Janis Joplin, Paul Simon, Bruce Springsteen; 
da América Latina como Chico Buarque de Hollanda (Brasil), Atahualpa 
Yupamnqui; Julian Aguirre (Argentina; província de Buenos Aires); 
terminando na Ode à Alegria (Nona Sinfonia de Beethoven) por razões de 
contraste.  

No III Seminário de Psicologia e Psicopatologia Clínica (1988, HMB-ISPA): A 
Histeria - Perspectivas do Corpo e da Mente - comunicação onde 
procurava compreender o sucesso do corpo histérico - ou do corpo 
erotizado, melhor dizendo - como veículo de comunicação Metadramática 
através de representações de cartazes publicitários - com destaque 
especial para Toulouse Lautrec; de obras de Picasso, indo até à sua 
«época dos monstros»; Henry Moore e muitos outros. 

Ou ainda recentemente no IV Seminário de Psicologia  e Psicopatologia 
Clínica (1989, HMB-ISPA) onde procurei relacionar os Estados Limite e a 
Comunicação Metadramática através de reflexões sobre a vida e obra de 
Antero de Quental (com a Dra. Manuela Brazetti, Psiq. e Psic.), de Nijinsky, 
Rolland Petit, Maurice Bejart (bailarinos e coreógrafos) etc. 

Este fenómeno do envolvimento com o estésico poderia, talvez, ser 

justificado pelo simples facto de grupanalistas e psicanalistas serem, 

muitas vezes, homens de cultura, mas, no entanto, não me parece que daí 

resulte compreensão suficiente. 

Em contrapartida seria, para mim, muito sedutor explicar o sucesso do 

florescimento recente de tais interesses, como sendo o resultado do 

deslizar dialético - heggeliano ou não - entre contrários que buscam uma 

síntese final. Realmente se nos lembrarmos dos conceitos freudianos de 

processos primário e secundário de funcionamento psíquico  e, afinal, de 

comunicação - poderíamos avançar nos nossos ensaios de compreensão, 

considerando aqueles dois processos como dois contrários ligados numa 

mesma unidade que, por imposição do movimento natural dialéctico -  

como Hegel e Marx exigem para a essência mesma da matéria e do existir 

- deslizariam para uma síntese mais complexa, de natureza superior por 

mais elaborada, a que não repugnaria, em princípio chamar, como Pierre 
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Luquet o fez, processo metaprimário de funcionamento do aparelho 

psíquico; no entanto críticas que adiante farei me afastarão da expressão. 

De qualquer modo - seja processo ou sistema metaprimário de 

funcionamento psíquico, comunicação metaprimária, artística, dramática 

ou metadramática - a verdade é que somos conduzidos a interessarmo-

nos, uma grande parte de nós, por uma categoria especial de 

comunicação, cujo papel me sobressai cada vez mais, no dia a dia da 

clínica, como essencial - no  sentido de Husserl, Heiddeger e K. Jaspers - 

para a compreensão dos sucessos e insucessos das relaçõcs entre 

indivíduos, sejam eles saudáveis ou doentes. É essencial - no caso desta 

mesa e por razão intrínseca das definições - para a interpretação analítica, 

de grupo ou individual; modo de comunicar que tem muito a ver com o 

Belo, com a produção estética  e com a  relação psicoterapêutica em geral 

onde é de tom que o quanto de afecto e o quanto de racional se 

mantenham nas devidas proporções. 

Se bem que reflexões deste tipo mais filosófico nos conduzissem, 

provavelmente, para uma aceitação de que estes modelos metaprimários 

de funcionamento do aparelho psíquico bem como os consequentes 

processos de comunicação metadramática, seriam produtos superiores - 

na área dos afectos – de etapas avançadas da evolução do Ser (ser 

material em toda a amplitude das suas manifestações se a dialéctica aceite 

for a materialista; ser transcendente se a dialéctica perfilhada for a 

idealista), hipótese extremamente atraente e que não rejeito – de forma 

alguma - mas deixo o espaço em aberto pois aqui e agora parece-me 

impor-se uma leitura mais psicanalítica. 

E é nessa perspectiva que decorre a tentativa de explicação que vou 

abordar. 

Neste âmbito uma das explicações viáveis desta motivação para o Estésico 

seria o dela resultar da importância criativa que têm os ensaios de 
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sublimação oriundos nas frustrações impostas pelas técnicas de inspiração 

analítica aos seus agentes - analistas ou analisandos. 

É uma verdade que as terapias desta casta -  psicanálise ou grupanálise, 

por agora é indiferente se lembrarmos os parâmetros dentro dos quais, 

logo no início, me enquadrei - impõem, por definição, inúmeras 

suspensões de realização de incontáveis desejos, desencadeados a quente 

em episódios sucessivos do diálogo transferência - contratransferência. 

Basta recordar que a situação de setting grupanalítico ou psicanalítico, 

implica logo, como marca de qualidade, que aqueles que nos procuram 

para que os tomemos «a cargo», irão, num percurso de vários anos e por 

via da regressão, obrigar-nos a um diálogo cheio de exigências infantis-

regressivas: idealizações, exigências prégenitais, disruptividades, apelos a 

soluções mágicas com rejeição do princípio da realidade... e por diante! 

Até que um dia longínquo - acreditamos nós, terapeutas - o diálogo 

começará a tornar-se mais fácil, mais post-edipiano, mais amadurecido... 

Mas o real é que, ou antes de se ter alcançado esta etapa, o cliente 

interrompe a cura e, seguramente, alguma frustração fica no analista; ou 

alcança-se aquela situação existencial mais adulta, mais versátil, livre e 

realista e, então, o analisando - terminando a sua análise - vai continuar o 

processo de relação com os seus parceiros naturais, deixando ao 

psicoterapeuta o esforço de dar destino - na sublimação - à saudade que 

lhe ficou da fantasia da realização de desejo de um diálogo que entreviu 

cheio de uma liberdade de troca de pensares e vivências, gerando um 

incomparável alargamento do Espaço de Imaginação e do Terreiro interno 

da Dúvida Criativa, originando um lugar de Intimidade privilegiado que 

muitas vezes, no seu próprio existir diário, as restrições sociais não lhe 

permitem; um analista amadurecido não deixa de ter alguns toques de 

marginal por isso mesmo. 

Seríamos assim levados a uma outra explicação - não filosófica mas 

psicodinâmica - do interesse que o Belo e a Comunicação Estética 
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desencadeiam em muitos grupanalistas e psicanalistas... Porém, novas 

razões se avantajam e que são as próprias necessidades impostas pela 

Escuta e Fala analítica - sobretudo enquanto função interpretativa do 

terapeuta. Mas, para melhor entendimento terei de, previamente, fazer 

descer à praça os conceitos básicos de processus primário - pertença por 

direito do Inconsciente -    e de processus secundário -    apanágio do 

Sistema Pré-ConscienteConsciente - de funcionamento do aparelho 

psíquico, introduzidos por Freud em, sucessivamente, Projecto para uma 

Psicologia Científica (1895), Capítulo II da Interpretação dos Sonhos (1900) 

e Metapsicologia (1915). 

Deixando à margem, como notas para recordar, aquilo que Freud escreveu 

sobre estes dois processos de funcionamento - sublinho apenas que eles 

se caracterizam fundamentalmente, o primeiro pelo facto das energias 

pulsionais que procuram descarregar-se, circularem sem entraves de 

representação de Coisa em representação de Coisa, apelando sobretudo 

para os  mecanismos de deslocamento e condenação;  representações que 

suportam os afectos uma vez que o impulso ou instinto se actualizam, a 

nível psíquico, sob a forma dupla de representação de coisa e de quanto 

de afecto, realizando-se estes sucessos sob a égide do princípio do prazer. 

Por contra, no segundo (processo secundário) as energias psíquicas à 

procura de descarga são submetidas à obrigação de reunirem a 

representação de Coisa com a representação de Palavra, conservando um 

quanto variável de afecto, impondo-se assim, a estabilização das ligações 

segundo as exigências da lógica do Discurso da fala articulada, expressão 

do princípio da realidade; e note-se que no processo secundário a 

satisfação do desejo é retardada, permitindo assim experiências e ensaios 

mentais que submetem à prova - a nível exclusivamente psíquico e não 

por actos - as diferentes vias possíveis de satisfações. 

Deixando à margem tais recordos, frisarei apenas (conferir: Daniel Marcelli 

in «Les Etats Limites en Psychiatrie» ; PUF, retirado de R. Diatkine: 

«L'Enfant pré-psycotique», Psych. Enf., 1969; XII; 2 pp. 413-446) que o 
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investimento dos processos secundários acresce a capacidade de suportar 

a não realização imediata dos desejos, o que é conseguido graças à 

produção de fantasias de satisfação e também devido ao prazer que o Ego 

retira do pré-planificar imaginativo errante (rêverie), do planificar e 

preparar da satisfação que se virá a conseguir em acções futuras; em suma 

favorece a sublimação das frustrações. 

Mas, se ficássemos por aqui parece-me que não conseguiríamos encontrar 

caminhos que abrissem hipotéticas explicações para a preocupação dos 

analistas com a comunicação estética e a beleza; teríamos, quando muito 

e eventualmente, encontrado justificação para o interesse dos 

psicoterapeutas de marca analítica pelos processos secundários de pensar 

e comunicar. 

É nesta ocasião que surge a vantagem de introduzir novos conceitos, 

especificamente os já referidos processus metaprimário e comunicação 

metadramática que passarei a desenvolver e justificar. 

Realmente todos sabemos como - e  porquê - aquele  que sonhou,  ao  

tentar contar a alguém o seu sonho, encontra dificuldades em exprimir 

aquilo que pertence por direito próprio ao processus primário de 

funcionamento psíquico, em termos de processus secundário, enquanto 

tenta manter-lhe algo dos seus traços originais. Sabemos também como 

na leitura dos eventos neuróticos - que o paciente e o terapeuta procuram 

traduzir, no seu trabalho analítico - é difícil manter o cunho originário de 

afecto errante de representação de coisa para representação de coisa 

(onde a energia psíquica tende a reinvestir plenamente as representações 

ligadas às experiências de satisfação de desejo, segundo os mecanismos 

primários de deslocamento e condenação) quando procuramos - 

traduzindo - submete-los às regras do falar discursivo, obrigatório para o 

processo secundário, mantendo, não obstante, o afecto presente, 

imposição necessária da cura analítica pois as fantasias transladadas do 

Sistema Inconsciente para o Pré-ConscienteConsciente  têm  de  manter o 
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seu  realismo  psíquico,  têm de estar vivencialmente vivas e presentes na 

consciência pois «ninguém pode ser executado em efígie». 

Sinteticamente: todos sabemos como é difícil transladar aquilo que é 

pertença do ld reprimido - impório de princípio do  prazer, do 

deslocamento e  da condensação - para o campo do Pré-Consciente-

Consciente, lugar do discorrer discursivo, da lógica formal do princípio da 

realidade, mantendo dentro do possível, os quantos de afecto e as 

contradições dos mesmos; como é de obrigação fazê-lo quando alguém 

conta - ou escuta - um sonho; diz - ou procura entender - um vivenciar 

psiconeurótico, ou elabora uma interpretação analítica. 

Mas não é menos verdade que todos nós sabemos que existe uma forma 

de linguagem especial que oscila, claramente, entre a quente 

simbolização, carregada de deslocamentos e condensações, própria do 

processo primário de construção do pensar e o seu contrário dialéctico, o 

processo secundário: é ela a Linguagem Artística. Processo de pensar e 

comunicar onde o quanto de afecto e o seu  aparente - note-se: aparente - 

imediatismo de descarga são intensos, onde a condensação e o 

deslocamento estão presentes com extrema pujança mas onde o quanto 

de consciente, de racional, de procurado, se impõe de sobremaneira, 

distinguindo-se por isso mesmo das manifestações neuróticas, psicóticas 

ou do sonho pois estas são privadas de finalidades lúcidas e realistas. 

O poeta, o artista, apela para este modo de comunicação não porque lhe 

faltem necessariamente outros meios de expressão para os seus conflitos 

mas porque assim o deseja com lucidez suficiente - se bem que discutível 

como já, por várias vezes o tenho sublinhado, designadamente nos 

trabalhos atrás referidos. O artista julga conseguir maior impacto 

comunicativo desta maneira, e fá-lo com lucidez necessária para que se 

possam classificar as suas produções como intencionais e realistas. De 

certo modo, o todo tem mais a ver com o balanço entre a riqueza - ou 

pobreza - dos instrumentos de simbolização e a maior - ou menor - 
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coesão do Ego, como ainda recentemente (IV Seminário de Psicologia e 

Psicopatologia Clínica, 4-5-6 Maio 89) procurei mostrar, ao rever a vida e 

obra de Antero de Quental, Nijinsky, M. Bejart... à luz do conceito de 

Estados Limite. 

No entanto do ponto de vista de uma lógica formal estrita a maioria destas 

comunicações artísticas - Picasso, Lautrec, Moore, Manuel Netto, Zeca 

Afonso e por diante - causam perplexidade. Costumo gostar de 

exemplificá-lo com estratos de textos de dois colegas da minha equipe 

Médico-Psiquiátrica. 

Primeiro, da Dra. Manuela Brazetti - M. D. Psicanalista e sonetista, ao 

escrever 

                Quando abro as minhas asas de cetim 

                e roço por colunas de marfim 

                e danço, danço até ao romper do dia» 

Ou o  Dr. António Lobo Antunes, M. D. grupanalista e escritor, ao escrever, 

no «Explicação dos Pássaros» - que título! - o seguinte: 

«A ria começou a entrar lentamente no meu sono do mesmo modo que as 

duas vozes se misturavam: ao princípio era apenas a lagoa desalmada e 

imóvel da água, a língua saburrona da areia, os pinheiros estilhaçados na 

névoa... ». 

Formalmente: nem a Dra. Brazetti voa com asas de cetim, nem os 

pinheiros se estilhaçam no nevoeiro... E em lógica formal: o que dizer 

daquele célebre: «Eu não sou eu nem sou outro, sou qualquer coisa de 

intermédio, pilar da ponte do tédio, que vai de mim para o outro...»?! 

Ao fim e ao cabo, como tenho afirmado noutras ocasiões «o 

encadeamento das representações nesta forma de comunicar não é 

predominantemente o da lógica formal discursiva mas sim o da lógica da 
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intensidade da experiência de satisfação do desejo... mas feito 

intencionalmente». 

A este processo de funcionamento do pensar e a este sistema de 

comunicação, não me repugnaria muito designá-lo como ouvi fazer a 

Pierre Luquet, por metaprimário, mas razões de vária ordem levam-me a 

procurar uma outra expressão. 

De facto, especialmente nos últimos trabalhos que dele li sobre o tema 

fiquei com a impressão - que resta confirmar - que Pierre Luquet se 

afastava muito para uma especulação quasi mística com subalternização 

excessiva da faceta consciente do processo. 

Com esse fim lembrei-me que Politzer, ao tentar definir um conceito de 

psicologia concreta - o qual em muitos aspectos interessa à psicanálise e 

grupanálise como psicologias do indivíduo singular - explicitou a noção de 

Drama, ideia tentadora se não fosse a sua preocupação em expugná-la de 

afecto (comenta em nota de rodapé na sua «Critique des Fondaments de la 

Psychologie», PUF, pp. 11, que «il soit entendu une fois pour toutes que 

nous voulons designer par le terme «drame» en fait et que nous ferons 

totalement abstraction des resonnances romantiques de ce mot. Nous 

prions donc le lecteur de s'habituer a cette acception simple du terme et 

d'oublier sa signification 'émouvante'»). 

No entanto o termo tinha validades e se aceitarmos ligá-lo com algo «para 

além de», algo de mais sofisticado do que o sentido politzeriano inicial, 

recuperando um pouco o antigo significado da palavra «drama» enquanto 

«narrativa que se representa com vivacidade...» -  tanto mais que a 

essência ao existir psicanalítico, o setting individual ou de grupo, tem 

muito de palco, de espaço limitado para as cenas, e não se tratando 

obrigatoriamente de «artístico» - então não é de rejeitar a expressão de 

Comunicação Metadramática a qual, temporariamente pelo menos, 

adoptei. 
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Sendo as coisas como são, isto é: a cena dramática do setting analítico 

cheia da vibratilidade das vivências transferenciais - e contra-

transferênciais - prenha da necessidade da comunicação de sucessos 

pertença do lnconsciente em moldes secundários, exigindo-se a 

comutação de regimes de encadeamento de representação e 

simbolização, trazendo a obrigatoriedade da reformulação racional dos 

processos do ld mas mantendo, porém, a riqueza do afecto e o equívoco 

da realidade psíquica vivenciada, por imposição mesma do procurar-se 

«tornar compreensíveis dois factos, a (neurose de) transferência e a 

resistência», sendo as coisas como o são julgo que a Comunicação 

Metadramática tal como a defini é - no contexto - um produto superior da 

síntese dialéctica de dois contrários, está no centro mesmo do diálogo e da 

«cura» analítica e  quando atinge o  nível  intencional, optativo e lúcido  -

 está nos fundamentos da Interpretação, na base da simbolização 

da criatividade, da sublimação; da afectividade terna e da capacidade de 

usufruir de «momentos de encantamento íntimo», raiz do aumento do 

Espaço de Fantasia e de «Dúvida Procurante» mas também alicerce da 

capacidade de metabolizar pulsões destrutivas e praticar actos agressivos 

adequadamente. 

Para o evidenciar de modo mais sugestivo tinha ao Vosso dispor vários 

fragmentos de relatos de grupos terapêuticos onde o que acabo de dizer 

sobressaía; a limitação do tempo disponível impõe-me que me sirva, aqui, 

apenas de uns desses exemplos. 

Os outros para melhor oportunidade ficarão. 

Dos diversos exemplos disponíveis aproveitei dois ou três curtos extractos 

retirados de um grupo aberto-lento, que se realiza três vezes por semana 

e composto por cinco mulheres, três homens e eu próprio. 

Nos seus membros há uma grande percentagem de candidatos à formação 

grupanalítica, com idades oscilantes entre os trinta ou trinta e poucos anos 
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e os quarenta; excepção feita para dois deles que dobram a casa dos 

cinquenta. 

Quase todos têm grupanálises já longas, ultrapassando os três e os seis 

anos, como acontece frequentemente nos grupos-analíticos que conduzo, 

o que eu ligo com certas peculiaridades da minha técnica, o que não vem 

agora ao caso. É um conjunto de gente motivada, inteligente e que, apesar 

da sua finalidade profissional confessa, não se escuda demasiado atrás do 

facto e lança, plenamente, para o terreiro do espaço grupal a sua 

problemática interna e existencial. Tem pouco ou nada daquilo que 

frequentemente os leigos fantasiam ser uma grupanálise didáctica. 

Deste contexto extraio episódios curtos mas que julgo suficientes para 

fazerem sobressair duas maneiras diferentes de comunicação 

metadramática: uma delas extremamente pulsional, agressiva (neste 

exemplo), com escasso componente de sublimação e eivada de profundos 

traços inconscientes; a outra, procurada intencionalmente, carregada de 

tentativas de sublimação, se bem que muito rica - evidentemente - em 

conteúdos pulsionais infantis. Tenho aliás posto a hipótese - que ainda não 

esclareci - de que à primeira caberia, talvez, o epíteto de comunicação 

metaprimária e à segunda o de verdadeiramente metadramática. 

Um dos componentes do grupo é um homem novo - trinta e poucos anos - 

com marcados problemas de retenção, sobretudo dos afectos ternos, com 

somatizações importantes como sejam as de uma comprovada colite 

ulcerosa e, se não existe nele propriamente um pensamento operatório, 

há pelo menos uma grande dificuldade no acesso aos espaços de fantasia 

e de dúvida errante - optativa; recorda-me muito a leitura que kleinianos 

como Mellita e Otto Sperling propõem para as doenças psicossomáticas: 

conversões pré-genitais. Há nele, também, uma dificuldade notável no 

manejo de impulsos agressivos intensos, que denega e racionaliza em 

formações reactivas que não sublimações; é, não obstante, simpático e 

agradável no trato. 
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Em certa altura da evolução do grupo, ao longo de várias sessões e com 

grande aderência pulsional, insistiu que, apesar do grande interesse que 

tinha pela sua grupanálise, necessitava interrompê-la «por falta de 

dinheiro»; e demonstrava com extremo realismo pragmático a sua 

impossibilidade financeira, sem abertura alguma aos diferentes 

comentários feitos. 

Ora acontecia que este homem várias vezes falara - com encanto dúplice - 

de uma casa antiga, muito bonita, que possuía numa pequena cidade de 

província muito agradável; queixava-se por vezes como lhe era difícil 

manter a moradia apalaçada e de valor histórico, mas que não dava 

qualquer rendimento, só despesas; falara mesmo em dividi-la em 

pequenos apartamentos para conseguir subsídios do «turismo de 

habitação». A sua ideia de interromper a grupanálise parecia inabalável e 

as razões apresentadas  repito - estritamente financeiras. 

Então ocorreu-me um pensamento que tinha qualquer coisa de antigo 

«gabe» dos cavaleiros medievais franceses: tratava-se de uma proposta 

que, se bem que não fosse facilmente viável não era, de todo em todo, 

impossível pô-la em prática e eu estava na disposição de tentá-lo, se 

necessário. Não era pois uma mentira mas mais uma bondade, talvez. E 

propus-lho: 

«Uma vez que o Manuel insiste em estar em causa apenas um obstáculo 

económico, estou disposto a negociar consigo o pagamento da sua 

grupanálise em termos de metros quadrados de espaço habitável na sua 

casa(...) depois faço lá um dos tais apartamentos para fins de semana ...». 

Ora eu sabia que, ao dizer isto, ia forçar a abertura de um espaço de 

fantasia e dúvida optativa que o Manuel tinha extrema dificuldade em 

comportar mas cuja aquisição lhe era fundamental; o meu contra-transfer 

positivo permitia-me - aliás -   sentir-me à vontade. 
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Manuel olhou para mim surpreso, percorreu o grupo em procura de apoio, 

confir mando a contradição; agitou-se, riu tenso e disse: «Lá está o 

Doutor com as suas coisas... Mas que ideia mais disparatada...». Insisti - e 

julgo que sabia o que estava a fazer: «Não penso isso; e estou realmente 

disposto a negociar a solução...». 

O grupo, de início, ficara um pouco surpreso também mas, mais aptos para 

aceitação de espaços interiores de dúvida e fantasia de maior amplitude, 

acabaram por rir-se amistosamente e concordaram que era uma hipótese 

a estudar. 

Manuel aumentou a sua tensão, voltou a rir rigidamente, denegou a 

eventual possibilidade, a dúvida optativa, a oportunidade de escolha. Sem 

apoios pragmáticos pseudo-realistas, abria-se-lhe um imenso espaço 

interior de processus metaprimários, campo para uma comunicação nova, 

maleável, metadramática, que lhe era insuportável; acabou por se irritar, 

atacando-me com ditos agressivos: «Consigo é impossível fazer qualquer 

combinação... o Senhor é um interesseiro e não me merece a mínima 

confiança; veja o que fez com o aumento dos honorários; consigo não há 

negócios possíveis». 

No entanto acabou por rir com um certo gosto e agradavelmente, 

podendo continuar a sua psicoterapia, a qual só anos mais tarde viria a 

interromper. 

Creio que é um bom exemplo de comunicação metadramática: jogando 

com impulsos vindos do inconsciente elaborei, intencionalmente, uma 

preposição de lógica aparentemente simplista mas que impunha Ioda uma 

larga gama de arranjos optativos e racionais sobressaltantes para Manuel, 

por novos e fora dos esquemas reactivos. 

Tratava-se aqui de um exemplo onde sobressaem as comunicações 

agressivas, mais dolorosas e por isso mesmo, talvez mais fáceis de 

detectar naquilo que à função defensiva diz respeito. As comunicações 
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metadramáticas afectuosas, quando já têm um importante componente 

de sublimação, são por vezes mais difíceis de analisar pelo grande poder 

de sedução que contêm. Assim: 

Este mesmo grupo adquiriu, ao longo dos anos de trabalho, um hábito que 

institucionalizou em tradição e do qual se orgulha muito fazendo-o 

constar, em passagens ao acto, nos meios do metier onde muitos deles 

circulam, como um traço de distinção e elitismo criativo; é ele o de se 

distribuírem prendas uns aos outros - e ao próprio terapeuta - nas últimas 

sessões que antecedem o Natal; procedimento que nunca me aconteceu 

verificar-se, global e sistematicamente pelo menos, em qualquer outro dos 

meus grupos, através dos trinta anos que já levo de actividade 

grupanalítica. 

Se bem que tenha várias vezes comentado, ao grupo, as comunicações em 

torno e que acompanham um tal comportamento não tenho tido uma 

grande preocupação em interromper o processo pois creio ver nele uma 

componente de forte sublimação de frustrações várias e expressões de 

desejos e afectos - positivos e negativos - feitos de forma muito elaborada, 

transformando-se, mais do que numa passagem ao acto, numa série de 

relações verdadeiramenle ternas - e também agressivas - íntimas de 

qualquer maneira, de que resulta uma espécie de ego training in action no 

campo da comunicação simbólica, intencionalmente estésica e buscando a 

consciência dos afectos ternos ou críticos. 

Assim, nas antevésperas de um dos Natais (1988) após discutirem como 

proceder à distribuição dos presentes, Henrique, um elemento masculino 

cujas dádivas são sempre das mais apreciadas dado o cuidado, bom gosto 

e pertinência das suas escolhas antecipou-se declarando que «este ano 

não comprara nada para quem quer que fosse; excepto para Luís», um 

outro elemento masculino; «mas desisti, não me sentia disponível...». 

O que levantou numerosos protestos e deu oportunidade a que mais uma 

vez, os membros do grupo procurassem compreender o porquê do facto 
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de Henrique, sendo quem fazia as mais bonitas e oportunas ofertas, se 

mantinha tão isolado; tímido, incapaz de se aproximar amorosamente das 

mulheres, praticando o coito para um lado e amizade levemente erotizada 

para o outro...; ao mesmo tempo que lhe fortaleciam a auto-estima com 

comentários lisonjeiros mas sinceros... 

Berta, um dos elementos de mais idade, mulher casada, mãe de filhos 

crescidos, avó precoce e extremosa, profissional activa, mas que tem 

necessidade de recorrer a processos de denegação das vivências ternas, 

com nuance, e dos comportamentos que se rejam por ideais, de tal forma 

que, sendo uma mulher inteligente, chega a parecer néscia nas suas 

racionalizações, propôs-se dar início à distribuição, o que fez. 

Referirei apenas aquela que me foi dirigida; disse: «Como não é permitido 

que cada um de nós dê um presente individual ao Doutor» - regra 

inventada pelo grupo, na boa linha freudiana de que o sentimento de 

justiça nasceria da inveja receosa entre irmãos  «ofereço esta flor à sua 

mulher». E estende-me uma maravilhosa túlipa, com uma grande corola 

vermelha, raiada de amarelo gotejante, como términus de um longo caule 

verde que apresentava erecto - e sorrindo irónica mas amistosa e 

timidamente - na mão. Escuso-me a fazer mais comentários, deixando que 

a imagem fique como uma forma no fundo gestaltiano do contexto criado 

pelas Vossas imaginações... 

Um outro elemento feminino fez a sua distribuição: escolhera uma série 

de livros, diferentes para cada membro do grupo e, em cada um deles 

tinha escrito uma dedicatória que comentava ao entregar a sua dádiva; 

aqui tenho de me limitar a indicar os títulos: «Um sinal dos tempos» (Clara 

Pinto Correia) onde se procura um acordo perfeito; «As paixões 

partilhadas» (Félicien Marceau); «À luz de Newton» (Hélia Correia e Alice 

Aurélio), livro infantil onde se conta uma história sobre cada uma das 

cores do arco-íris...; «Para acabar de vez com a cultura» (Woody AIlen), 

entregue a Berta que me ofereceu a túlipa e que constantemente apela 
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para «frases feitas» de forma a que ela «adquira uma cultura mais viva»; 

«O medo do grande amor» (Louise Poissant) ... «para que vivas o amor 

sem medo...»; «A criação dum grande amor» de Vinicius de Morais, para 

Henrique, inibido de criar um amor; «O Rapaz de Bronze» de Sofia de 

Mello Breyner Anderson com ilustrações de Júlio Resende para «o 

cavalheiro bem sucedido e bem encadernado mas que como o gladíolo 

não sabia diferenciar entre as flores que são colhidas e as que o não são». 

E por diante. 

Na sessão seguinte Gabriela abre a repartição das prendas; trata-se de 

uma mulher bem adulta em anos que insiste muito nas suas capacidades 

artísticas sem que o grupo lhe dê grande crédito. Surpreende todos, pois 

traz uma série de lindos objectos, trabalhados e pintados à mão, em barro. 

Destaco dois: a um dos elementos femininos mais novos, que na sua vida 

extra-profissional e no grupo funciona frequentemente, com grande 

ambivalência, como uma espécie de starlet, ofereceu um gracioso objecto 

formando algo como um grande pingente tendo no meio uma estrela 

doirada e brilhante, o qual desencadeou comentários sobre a diferença 

entre ser estrela ou starlet; a outro dos componentes femininos do grupo - 

Catarina - que constantemente se refugia em devaneios e fantasias 

desrealizadas, ao mesmo tempo que se lhe orvalham os olhos de lágrimas 

- e sabemos a conotação feita por Freud - ofereceu também um pingente, 

mas com uma lua prateada; comentando e permitindo que se comentasse 

- o  significado de «andar na lua» e «andar com a lua». Luís, o gladíolo bem 

encadernado, distribui a cada membro do grupo «um jogo que gostava de 

jogar com ele». Para a starlet trazia o Micado, jogo onde se vão retirando, 

um a um e sem fazer tremer, sucessivos pequenos paus, num progressivo 

desnudar e que, segundo ele, representava o desejo de alguém poder 

estar junto dela erótica mas firmemente, para conseguir ajudá-la a ser, ela 

própria, segura. Para Filipa trazia um «Loto», comentando amistosamente 

que «contigo as coisas têm a incerteza de um lance de dados pode ser 

mau ou pode ser muito bom, depende dos dados..». Filipa, ao contrário do 

que os membros do grupo parecia esperarem, irritou-se imenso, 
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sensibilizou-se, respondeu agressiva e vieram-lhe as lágrimas aos olhos. 

Então, um dos membros do grupo, secundado pelos restantes que o foram 

completando, comentou: «O teu grande progresso é que há um ano atrás 

terias imediatamente erotizado a situação enquanto hoje és capaz de te 

irritares, dizê-lo e assumires que desejas outro tipo de relações...». 

Realmente no Natal de 1986, ela ofereceu-me a mim, terapeuta, um livro 

de Yasunary Kawabata, escritor japonês, intitulado «A casa das belas 

adormecidas» - o grupo tem mais mulheres - onde homens de idade iam 

observar apenas, raparigas jovens que dormiam desnudáveis; até que um 

deles mais experiente, ultrapassou os limites impostos pela regra do 

prostíbulo... Como dedicatória escrevera: «O Principio do Prazer ao 

Poder». A Berta oferecia uma embalagem destinada a jogar «King, Bridge 

ou Canasta...São jogos mais senhoris...». Berta, na sua recusa dos afectos 

ternos amadurecidos, na sua denegação da interioridade, agitou-se: 

«Preferia jogar o Loto»; o que me levou a fazer um dos poucos 

comentários que fiz nesta sessão, frisando - «Berta continua a separar 

ideais e prática, ternura e sexualidade assumida; insiste em não poder 

aceitar que uma Senhora inteligente e sofisticada possa ser uma mulher 

sexualmente interessante porque não aceitá-lo seria dar às suas relações 

preferenciais com um homem um cunho de plenitude feminina e íntima 

que a assusta» (como numa espécie de incesto edipiano). Seguiu-se 

Catarina, a rapariga da Lua, que distribuiu por todos uma série de 

desenhos alusivos com dedicatórias descritivas no verso. Eram muito 

bonitos; o de Filipa, por exemplo, dizia: «Falava sem parar. Todo o corpo 

se movimentava e tremia harmoniosamente num ritmo complicado. Ouvia 

menos de metade do que lhe diziam e respondia logo em catadupa. 

Estava bonita. O cabelo, muito prelo e liso cortado a direito, fazia lembrar 

uma mulher elegante, do princípio do século. Na sua hiper-recepção 

sensorial apercebe-se de um taxi ao longe e estica o braço que assim fica 

parado no ar, cumprindo a sua função sem interferir na continuidade do 

discurso.  
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- Parece um sinaleiro, penso eu, e acho graça à sua capacidade de 

estar inconsciente de si própria. 

Entra no carro e vejo-a por detrás do vidro, já sem ouvir a sua voz, a 

gesticular de sobrolho franzido e dedo espetado orientando o motorista 

no acidentado percurso até às Mónicas...» 

Como dedicatória escrevera ainda: «Para a Filipa. De ti, fica por dizer tudo 

o que é mais importante, mas está implícito um sentimento forte de 

ternura. Um grande beijo, Catarina.» 

Muitas sessões mais tarde ela vai poder dizer a Filipa que a «admira» o 

que deixa esta surpresa e sobressaltada: é uma constatação de 

maturidade; e a maturidade ainda oscila entre o abandono saudoso de 

Édipo e da infância, e o impulso incestuoso. 

Um dos membros do grupo comentou - com uma inveja amistosa - que «o 

Doutor devia ter muito orgulho nas capacidades de Catarina ...» E seguiu-

se uma pausa longa e expectante. 

Pareceu-me vantajoso fazer um comentário e disse: 

«Não penso que seja objeclivamente importante para os elementos do 

grupo aquilo que eu posso desejar - ou não - deles e sobre eles (restituição 

dos ideais projectados do Self de cada um, com subsequente 

enriquecimento) mas pelo que têm dito e mostrado julgo que o que eles 

tomam é cada vez mais consciência de serem capazes de viver as suas 

próprias revoltas bem como os seus amores ternos e eróticos, de forma 

elaborada e íntima; mas eficaz e que para o conseguir é funda mental 

saber comunicá-lo adequadamente, como ensaiaram fazê-lo, hoje...». 

Creio ficar assim bem esclarecida e exemplificada qual a importância - no 

grupanalítico como na vida - da Comunicação Metadramática, dos leigos 

que não artistas, pelo que termino com as seguintes palavras: 
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Uma vez que, na sua essência, este trabalho foi escrito na época dos 

festejos natalícios (1988) apetecia-me que o recebessem como um conto 

de Natal, oferta de um grupanalista para os participantes deste Congresso, 

à maneira de uma prenda própria da quadra e na esperança de que nas 

Vossas mãos habilidosas, ele se transforme numa Verdadeira 

Comunicação Metadramática, autêntico instrumento de amplificação do 

Espaço de Dúvida optativa e fantasia, escopro para a natalidade do 

criativo, nos Vossos analisandos e em Vós mesmos, sem o que não há uma 

cura analítica em termos ideais que dê margem a futuros momentos de 

íntimo encantamento e sublimação. 
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PROCESSOS DE MUDANÇA 

EM ARTE-PSICOTERAPIA  
 BASES E ESTRUTURAS VIRTUAIS PARA A VIDA REAL  

 

Carvalho, Ruy   

 

 

        

1- A ARTE ENQUANTO REALIDADE CONCRETA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O título da presente comunicação é relativo a uma oferta de fim de 

processo de Arte- Psicoterapia de uma analisanda. Com vários anos de 

evolução foi um processo encorpado, através do qual o ganho de 

consistência e criatividade foi notório. Disso mesmo quis a analisanda 

deixar-me um testemunho de gratidão, imprescindível à coesão e 
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estruturação da sua estabilidade progressiva, onde a realidade sólida da 

pedra, densa e escura, suporta a dimensão imaginária da imagem 

legendada. Esta remete para o gradiente psicodiagenésico de relação 

sustinente e empossadora, onde uma figura parental grandiosa conduz 

pela mão, secularizando, cuidando e conduzindo, para uma passagem de 

testemunho permitir o crescimento evolutivo que num curso 

desenvolutivo feliz permitirá que a criança progrida para além da 

identificação, para ser tão grande ou maior que a figura parental, graças às 

bases e estruturas para a vida real que lhe são transmitidas 

transmutativamente.  

Adiantada esta ideia, a que voltarei mais à frente, permitam-me refletir 

em torno de arte enquanto realidade concreta. 

 

Pegando no aforismo de Freud de que Arte é a ponte que liga a realidade 

interna com a realidade externa, ocorre-me que há aqui duas dimensões 

de “realidade” em jogo. A “realidade interna”, por um lado, corresponde a 

uma perspectiva subjetiva do sujeito relativa assim, ao ambiente e à 

existência em geral. No outro polo temos a realidade tangível em si, no 

mundo de fenómenos, acontecimentos e materialidade, onde se articulam 

o espaço, o tempo e a gravidade através da energia e da matéria. 

Submetida ao processo criativo, uma obra de arte está imbuída da 

qualidade de “realidade interna” do seu criador, mas ao mesmo tempo 

tem uma permanência concreta enquanto produto real. As diferentes 

correntes artísticas da arte plástica contemporânea oferecem uma 

panóplia diversificada dessa concretude, desde a impermanência da arte 

efémera, com a performativa, passando pelo abstracionismo etéreo, para 

ao ultrapassar-se o neo-realismo figurativo se chegar à concretude onírica 

da Assemblage ou da Land Art. Esta expressão, por mim intencionalmente 

usada, de concretude onírica, contém no seu âmago a qualidade particular 

que eu pretendo focar relativamente à obra de arte, a que nós arte-

terapeutas/psicoterapeutas, nos referimos como produto criativo, e a que 

me dei a liberdade de designar como objeto de “arte catalisador”, 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 32 

 

   

referindo-nos ao que é criado nas sessões de Arte-Terapia/Psicoterapia. 

Um objeto de arte, independentemente da discussão académica de se é 

ou não uma obra de arte, é um produto concreto, com qualidade de 

existência real, ou seja, é um corpo físico ou material. É nesta medida que 

pertence à realidade em si. Esta caracteriza-se por ser objectivável e nesta 

medida é uma realidade padronizada, ou seja, podemos encontrar nela 

padrões estáveis de evidência. Este é o plano de atuação da ciência, que 

procura decifrar o universo através da existência matemática. Nas ciências 

da Arte, como na semiologia, é possível encontrar modelos com base na 

realidade concreta das obras de arte. É nessa medida que os próprios 

artistas se diferenciam classificando-se em correntes artísticas, 

caracterizadas por características estáveis de materialização nas suas 

obras de arte. Não é minha intenção debruçar-me sobre essas diferentes 

correntes, com uma diversidade alargada, embora seja um assunto que 

me encanta. Interessa neste momento focar-me sobre a vertente do 

onirismo implícita na concretude da obra de arte. Para tal vou socorrer-me 

de  uma assemblage ou “caixa de sonhos” de Cátia Guimarães.  

 

Esta obra encon-

tra-se na minha 

sala de consultó-

rio em Lisboa, 

concebida a par-

tir de uma caixa 

de madeira clara, 

com uma porta 

presa com dobra-

diças e fechada por uma fechadura, de onde emana a chave, na parte de 

fora destaca-se em letras de stencil, uma frase alusiva à sua terra natal, os 

Açores: “CRIAM SERES E COISAS”. A dimensão poética da frase remete 

para o Húmus de Raul Brandão, onde se lê : …” se eu pudesse restringia a 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 33 

 

   

vida a um tom neutro, a um só cheiro, o môfo, e a vida a cor de mata-

borrão. Seres e coisas criam o mesmo bolor”...  

Ao satisfazermos a nossa curiosidade abrindo a porta da caixa para 

acedermos ao enigma do interior encontramos a última palavra da frase 

de Raul Brandão “BOLOR”. A sua frase em Húmus continua 

dizendo:...”como uma vegetação criptogâmica, nascida ao acaso num sítio 

húmido. Têm o seu rei, as suas paixões e um cheirinho suspeito. 

Desaparecem, ressurgem sem razão aparente de um dia para o outro num 

plano do universo que se lhes afigura o mundo todo.” Abrindo-se a porta 

da caixa o interior ilumina-se brilhando douradas a fechadura e um cacho 

de uvas pendurado na divisória onde se rasgam janelas redondas com 

grades numa triangulação simétrica e homogénea. Na parte da frente do 

interior da caixa a luz incide em faixas no chão onde um bebé de cócoras 

faz segredo e deixa-nos a adivinhar um acontecimento orgânico. Atrás da 

divisória, no espaço de luz a outra dimensão. Essa não a descortino 

deixando-vos imaginar o que aí se encontra. Conhecendo bem Cátia 

Guimarães acabei de descrever para vós a coletora de objetos e 

desperdícios de Nova York, com suas raízes açorianas e sua existência 

alfacinha. O realismo concreto das suas criações ganha asas mesmo que 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 34 

 

   

confinado aos objetos materiais retirados do contexto e extrapolados para 

um registo mitopoiético. Adivinhem, pois, o que está nos confins da caixa. 

 

Tony Cragg, escultor e elemento de 

referência do New British Sculpture referia-

se às suas obras como “modelos de 

pensamento para ajudar a compreender o 

mundo”. As suas esculturas como em a 

“Mosteiro” usam enquanto matéria-prima 

materiais como borracha, pedra, madeira e 

metal.  

 

Nas antípodas destas 

perspectivas artísticas temos 

a obra de Cátia Guimarães, 

“RESPIRAR-TE DEVAGAR” 

onde a ferrugem e o ácido 

atacam uma chapa de metal 

coletada de um ferro velho 

para criarem motivos 

aleatórios que ganham 

figuração própria à 

pareidolia.  

 Outro exemplo é o das criações Antoni 

Tàpies, como em “Ocre”, onde a influência 

do movimento de Arte Povera, na qual se 

convertem elementos simples de materiais 

atípicos, da areia ou alcatrão a colchões, em 

obras de arte, é combinada com as 

referências de Arte Informal, onde o 

rabiscar fortuito e abstrato é tido como 

tradução direta do inconsciente do artista.  
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A formulação abstrata a extrema encontrada em artistas como Jackson 

Pollock onde a  gestualidade fortuita tinha a pretensão de controlada e 

sistemática, no pingar ou aspergir da tinta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Full Fathom Five, Objects Trouvè, neste caso, botões, cigarros e unhas 

são impregnados na textura espessa da tinta, com uma aparência 

aleatória, plena de intencionalidade.  

De um extremo ao outro, desde o realismo cubista da Arte Concreta 

imbuído pelo rigor lógico da matemática como em Max Bill, até a Amorfia 

Fortuita de Lynda Benglis, algo persiste na Arte Plástica: a Obra de Arte 

contém  a síntese perfeita da perspectiva virtual da mente do artista, que 

produz um impacto na mente dos visualizadores ou público e da 
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respectiva real  da Obra de Arte, enquanto objeto com existência no 

Mundo Material. Aqui fica adstrito ao primado da realidade, inerente aos 

ambientes social e natural como já o referi atrás pode então ser 

padronizável. 

 Quando descrevia a Obra de Arte de Cátia Guimarães tive um particular 

cuidado de expor de um modo tanto quanto possível realístico, ou seja, 

fenomenológico. Este enfoque é essencial no modo de um arte-

terapeuta/psicoterapeuta objetivar a criação do seu paciente. Esta é a sua 

mais valia de ancoramento ao primado da realidade, relativamente a 

outras psicoterapias que apenas focam o mundo virtual ou interno dos 

pacientes. 

 Na tentativa de enquadrar e identificar padrões adstritos às criações dos 

pacientes que permitam perceber a sua evolução tangível através da 

criação seriada socorri-me de diferentes referenciais. De uma forma 

simplificada compus aquilo que designei como Tipologia Formal da 

Imagem/Forma baseando-me em referências já existentes na 

fenomenologia das Artes. 

 

TIPOLOGIA FORMAL DA IMAGEM / FORMA 
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Esta classificação da criação é útil para identificar as regularidades 

adstritas aos objetos/ imagens de Arte Catalisadora espontaneamente 

concebidas nas sessões de Arte-Psicoterapia, em particular. Neste 

contexto os pacientes, deixados criar automática e livremente, facilmente 

fluem entre as três qualidades básicas da tipologia formal; os registos 

figurativo, abstrato e figurativo-abstracionista. 

 

A nossa sociedade ocidental, impregnada de referências culturais 

imagético-objetais, através de um interacionismo simbólico com-

partilhado, para que contribui a globalização massificante dos media e 

marketing publicitário, necessariamente nos bombardeou com alusões aos 

três registos. A cultura nas escolas também para tal contribuiu. Assim, 

figuração e abstração não são noções alheias a quem tenha uma cultura 

mediana. 

É deste modo que entendo a possibilidade da emergência espontânea dos 

tres registos nas sessões com os meus pacientes em Arte-Psicoterapia, tal 

como de colegas que partilham comigo as suas experiências em 

supervisão. 

 

 Figurativa alude à imagem/objeto de 

características representacionais de teor 

mais ou menos realístico. Há aqui uma 

tonalidade realística, ou quanto de 

racionalização.  

 

O exemplo mais comum é o do realismo 

narrativo, próprio ao final da infância, de 

acordo com as características do desenho 

infantil de Pierre Louquet. Tal é frequente 

no início de uma Arte-Psicoterapia, com um 

paciente ainda com defesas racionalizantes 
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muito ativas e uma atitude defensiva em relação à exposição, à crítica de 

exigência estetizante transferida para o arte-psicoterapeuta. Com uma 

tonalidade mais intensa de embotamento ou inibição criativa temos os 

pacientes que configuram um realismo diagramático mais próximo da 

garatuja ou do realismo fortuito, onde as figuras humanas são, por 

exemplo reduzidas a cruzetas ou girinos. Tal é particularmente comum em 

pacientes com algum gradiente de desorganização ou de fragilidade 

narcísica do Self, como os estados-limite. No entanto, com a continuidade 

do processo de Arte-Psicoterapia, uma figuração incorporada pela ligação 

ao simbólico, a fim da transmutação de significações torna-se 

tremendamente validativa da evolução no sentido de equilíbrio estético, o 

que será um sinal de adaptação harmoniosa à realidade, com manutenção 

estável da capacidade de salvaguarda da ideia de belo na existência.  

Os adjetivos concreto e simbólico ganham uma qualidade polar essencial 

inerente à dinâmica na criação. 

Estes sinalizam a especificação da Arte Catalisadora, própria ao contexto 

da Arte-Terapia/Psicoterapia.  

 

A criação ligada ao concreto é aquela 

que serve de referência para a des-

crição factual, por exemplo, de a-

contecimentos realísticos da vida do 

paciente, ou é adstrito a um quanto de 

racionalidade explicativa, sem nuance 

de significação simbólica.  Por sua vez, 

o produto criativo ligado ao simbólico 

abre portas a interpretações diversas, 

muitas vezes realizadas de forma 

espontânea, com o mínimo de quanto 

de racionalidade. Oferece múltiplas 

aberturas a possibilidades de significação através do interacionismo 

simbólico, sendo possível de ser submetida a livre, flutuante e criativa 
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associação de ideias. Quando partilhada no grupo de Arte-Psicoterapia 

torna possível as ressonâncias e espelhamento propiciadores de efeitos 

criativos virtuais através do imaginário compartilhado. Concreto e 

simbólico necessariamente se alternam ao longo da criação seriada num 

processo de Arte-Psicoterapia mas a presença mais constante de imagens 

objetos ligados ao simbólico são um indicador de modificação psico-

diagenésica e de progresso transmutativo qualitativo.  

 

No polo oposto da imagem / 

objeto figurativo temos a abs-

trata. Nesta, as formas são em 

geral mais indefinidas, como 

nos borrões, tinta escorrida, 

entre outros, ou pautadas pela 

geometrização ou alusão a 

mandalas. Não há uma inten-

cionalidade realística, mas an-

tes de descarga, ou nas 

antípodas, de organização anancástica de cariz estetizante.   

Em geral, a criação abstrata presta-se 

mais à identificação espontânea de 

gestalts ou pareidolia, com a pos-

sibilidade de aceder a significações 

espontâneas, de acordo com as carac-

terísticas da imagem/objeto de arte 

ligada ao simbólico. No entanto, muitos 

pacientes, em particular no início das 

suas Arte-Psicoterapias reduzem a sua 

criação à ligação ao concreto. Pelas suas 

características a imagem/objeto abstrato 

é mais próxima do regime noturno do 

Sistema Isotópico do Imaginário de 
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Gilbert Durant, mas há que ter em conta os símbolos solares ou fálicos 

resgatados da abstração pelo paciente. Assim, a qualidade da criação 

abstrata dependerá das associações livres de ideias afins da racionalização 

concreta ou da simbolização significativa, ou seja, a tonalidade que o 

paciente imprime ao colocar-se em perspectiva através da criação. 

 

Numa zona intermédia 

temos ainda que con-

siderar as imagens / for-

mas mistas ou figurativas 

abstracionistas. 

 Habitualmente estas ima-

gens em fases mais adian-

tadas dos processos de 

Arte-Psicoterapia, na mi-

nha prática clínica ocorrem numa fase em que os pacientes já se dão a 

possibilidade de experimentação criativa espontânea. Deste modo são 

criações em geral ligadas ao simbólico.  No entanto podem também estar 

presentes no início de uma Arte-Psicoterapia, em particular quando, em 

função das resistências ou inibições do paciente, temos de sugerir o 

recurso técnico-artístico que ajuda ao adquirir experiência no explorar as 

possibilidades criativas, que se lhe abrem em Arte-Terapia/Psicote-

rapia.  Entre outros, ao sugerirmos que o paciente faça borrões de tinta, 

ou uma mancha de Rorschach, se lhe propusermos que complete a criação 

utilizando recortes de revista, para colar sobre a tinta, estaremos a 

propiciar a execução de uma imagem figurativa-abstracionista.  Estando 

no início do processo e o paciente ainda muito preso a racionalidade 

facilmente a imagem ganhará uma conotação ligada ao factual. Mas por 

sua vez o borrão de  tinta por detrás pode fazer a articulação com o 

simbólico, ao propiciar uma tonalidade afetiva de background. Deste 

modo o concreto e o simbólico também podem ser articulados. 
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Realidade do setting 

2- O ESPAÇO ARTE-PSICOTERAPÊUTICO ENQUANTO REGISTO VIRTUAL 

OU IMAGINÁRIO 

 

Tendo abordado a qualidade concreta da Arte, numa lógica 

aparentemente paradoxal, refiro-me agora ao espaço arte-psico-

terapêutico enquanto registo virtual ou imaginário. O contexto ou setting 

da Arte-Terapia/Psicoterapia foi classicamente referenciado como pos-

suindo uma característica triangular, contemplando três dimensões com 

uma conotação realística: o paciente e o arte-psicoterapeuta, enquanto 

possuidores de uma existência física real e estabelecendo a articulação 

com a criação, enquanto concretização do imaginário. 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto a dimensão operacional da Arte-Psicoterapia é essencialmente 

virtual. Com isto quero eu dizer que o gradiente de relação estabelecido 

dentro daquela triangulação é da ordem do imaginário e é neste que é 

operado o efeito de melhoria ou cura. Assim, as transformações são 

processadas em fantasia, com um efeito modelador simbólico 

neurofisiológico. Não é minha intenção debruçar-me sobre as 

neurociências, mas atualmente são já conhecidos os efeitos que as 

atividades relacionais e criativas produzem na modulação neuronal de 

diversas áreas cerebrais, em particular o córtex pré-frontal com efeito 

regulador das áreas da memória e núcleos da base do cérebro e com 

expressão neurocognitiva. 

O ambiente virtual das sessões de Arte-Psicoterapia torna-se pluridi-

mensional, ultrapassando o registo estereoscópico, como enunciado por 

Paciente Arte-Psicoterapeuta 

Criação 
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Paula Guerrinha, do contexto relacional realístico da dimensionalidade da 

intervenção. 

Após alguma reflexão sustentada pela minha prática clínica, cheguei a uma 

formulação pentadimensional, relativa ao universo imaginário ou virtual 

das sessões de Arte-Psicoterapia. 

 

CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE VIRTUAL EM ARTE-PSICOTERAPIA 

A propósito do ambiente virtual no qual se opera o efeito de mudança em 

Arte-Psicoterapia ocorreu-me o filme “Matrix”, onde se enfoca a dúvida de 

se a realidade será real. 
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2.1. Pessoa que fantasia a ajuda enquanto registo imaginário. 

 

Uma pessoa em crise, com determinado drama existencial, quer seja 

relativo a uma perturbação mental, quer a dificuldades na manutenção da 

sua homeostase estética e que procura a ajuda de um arte-psicotera-

peuta, naturalmente formula uma fantasia relativa ao que espera deste 

investimento. Em geral a minha pergunta final, na primeira sessão com um 

paciente é precisamente: “Em que medida é que espera que o ajude?” A 

personalidade da pessoa é em si um construto imaginário adstrito à sua 

mente, composto por crenças acerca de si. A aceitação desta dimensão de 

crenças específicas a cada pessoa é essencial na formulação de um projeto 

de mudança pois são as crenças que determinam quem e como se é. Ao 

longo de um processo de Arte-Psicoterapia incidir-se-á criativamente 

sobre esse registo mítico interno submetido ao incremento da mitopoiese 

intensificada, o que opera enquanto processo in ou pré-consciente.  Há no 

entanto que salvaguardar que no início de uma intervenção de Arte-

Psicoterapia haja uma aceitação incondicional das crenças da pessoa que 

procura ajuda, até porque esse é o manancial criativo que a enriquece, 

fazendo a sua unicidade. Lembro-me de ter lido algures uma história 

contada por uma discípula de Jung a quem este no primeiro encontro 

entre ambos lhe teria confidenciado que viera de atender uma paciente 

que “vivia na Lua”. A discípula terá inquirido se a paciente achava que vivia 

na lua, Ao que Jung respondeu : “Não, não ela vive de facto na Lua”. Este 

exemplo serviu-me inúmeras vezes de referência tranquilizadora em 

situações diversas em que a perspectiva que o paciente me apresentava 

era paradoxal ou de uma disparidade grande relativamente à minha visão 

da “realidade”. Ocorre-me em particular uma situação em que uma 

paciente, com alguma relutância, me relata algo ligado com crenças 

espiritualistas suas, interrompendo para me dizer consternada que sabia 

que eu não acreditava em nada daquilo, tendo em conta o facto de ter 

uma formação médica, pelo que não sabia porque me estava a contá-lo. A 
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tal respondi-lhe que no que eu acreditava ou não seria irrelevante, o 

importante era que eu acreditava em algo, independentemente se era o 

mesmo que ela. E será a diferença entre o que ambos acreditamos que 

tornaria possível entender o significado das suas crenças. Mas mais 

relevante ainda seria que apesar da diferença eu poderia aceitá-la inde-

pendentemente do que quer que me contasse, pois a minha função era 

fazê-la sentir-se válida. Para mim, tal ajudou-me a clarificar as neces-

sidades especulares, de gemelaridade e de idealização não supridas da 

paciente. 

Necessariamente na relação com um paciente, um arte-psicoterapeuta 

também irá fantasiar o seu paciente, para tal como uma “mãe 

suficientemente boa” poder imaginar as suas necessidades e adequar-se 

de forma útil às mesmas. O “paciente imaginário” será, pois, o foco das 

intervenções de cariz psicodiagnésico do arte-psicoterapeuta, de forma a 

propiciar a modulação criativa e inerente transmutação da estrutura 

imaginária da personalidade. Este é, pois, gradiente propício à 

transferência recíproca, ou seja, de fantasias compartilhadas entre o arte-

psicoterapeuta e o paciente configurando a rede fantasmática que 

sustenta a evolução processual da Arte-Psicoterapia. A qualidade dessa 

rede fantasmática, será determinante para o sucesso ou insucesso da 

intervenção. Se o arte-psicoterapeuta não elaborar as suas fantasias sobre 

o paciente articuladas através da identificação projectiva, caso possuam 

conotações nefastas o processo poderá redundar em insucesso.  

 

2.2. O arte-psicoterapeuta enquanto referência imaginária da realidade, 

promotor da transdução, transformação criativa do imaginário e 

estimulante/ inspirador do processo. 

 

Por sua vez, dentro do enquadramento da intervenção de Arte-

Psicoterapia, o arte-psicoterapeuta ganha também uma conotação 

fantasmática. O paciente ao iniciar o seu tratamento deposita nele as suas 

esperanças e expectativas, mas também as suas dúvidas e reticências. 
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Com o evoluir da abordagem é esperado que o arte-psicoterapeuta vai 

ganhando uma conotação mais realista enquanto pessoa real. No entanto 

terá sempre um teor de fantasia do paciente, ou seja existirá enquanto tal, 

o que será essencial para que, pela internalização transmutativa, se instale 

na mente daquele enquanto interlocutor imaginário. Só deste modo 

poderá ficar plenamente e investido, como um mentor, enquanto agente 

de transformação a fim da psicodiagénese. Assim, a pouco e pouco, numa 

evolução bem sucedida, o arte-psicoterapeuta ir-se-á constituindo para o 

paciente enquanto referência imaginária de uma realidade alternativa, 

promotor da transdução do seu mundo interno imaginário, colocada ao 

serviço da transformação criativa operada no fazer artístico e estimulante 

ou inspirador do processo interativo. Sendo o depositário das fantasias 

transferidas pelo paciente para si, caber-lhe-á operá-las através do seu 

imaginário, num gradiente de ilusão partilhada, e devolvê-las pela 

elaboração interativa e criativa, mantendo a articulação com os produtos 

criativos inerentes ao fazer artístico. Tal permitirá assegurar enquanto 

referência realística a triangulação relacional específica à Arte-

Psicoterapia, funcionando com ancoragem no real. 

Tendo recentemente tido que passar a minha atividade enquanto arte-

psicoterapeuta para registo online devido ao confinamento inerente à 

pandemia, vi-me confrontado com a necessidade de assegurar um 

relacionamento arte-psicoterapêutico eficiente e eficaz num contexto de 

relação virtual e impessoal. Verificando um incremento da intensidade do 

espaço fantasmático inerente ao contexto de Arte-Psicoterapia tive de 

adotar estratégias de ancoragem ao real mais incisivas, em particular nos 

casos em que a ilusão do paciente se investia de obstáculos próprios à 

resistência. Deste modo, coloquei a ênfase em determinados proce-

dimentos: 

 

a) Incidi no reforço da relação pessoa a pessoa, de forma que o espaço 

fantasmático não obscurecesse demasiado a relação terapêutica 

progressiva. 
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b)  Promovi a reflexividade criativa e outra inter-sessões como forma de 

reforçar o vínculo terapêutico e a presença de interlocutor na mente dos 

pacientes. O afastamento físico foi sentido como forma penosa por 

alguns dos meus pacientes, a que tentei dar suporte fazendo breves 

contactos telefónicos inter-sessões. 

c)  Face a uma tendência quase genérica, por sede de relação interpessoal 

de muitos pacientes, para se centrarem na relação verbal, evitando ou 

até remetendo a criação para um papel meramente ilustrativo, dei 

ênfase àquela trazendo-a a par e passo para o lume do diálogo. 

d)  Adotei uma postura mais interveniente e interativa na modulação da 

comunicação verbal acentuando a minha presença participativa nas 

sessões. Tal permitiu com muitos pacientes colmatar a distância física. 

e)  Verificando que, inerente à intensificação do espaço fantasmático, se 

originava em muitas situações, um enfatizar de opostos ou dualidades 

psíquicas dei mais ênfase à sua clarificação e elaboração. 

 

Entre o incremento dos opostos configurados nas sessões destaco 

abertura / retração, adstritos a dinâmicas de aproximação / afastamento, 

validação / dúvida, aceitação / rejeição, co-dependência / individualização, 

suporte / desamparo.  

 

2.3. A criação seriada enquanto concretização do imaginário em 

transformação. 

 

O valor das criações em Arte-Psicoterapia reside, não somente nas suas 

funções de ativação do aparelho criativo e de mediador da relação arte-

psicoterapêutica, mas também, ou principalmente enquanto referência da 

dimensão virtual no gradiente processual. Com isso quero ressalvar que é 

a continuidade do fazer artístico ao longo de uma Arte-Psicoterapia que se 

estabelece enquanto estímulo construtivo e progressivo do processo de 

modulação propiciador da melhoria ou cura do paciente. As diversas 

criações feitas pelo paciente em Arte-Psicoterapia ficam instaladas no seu 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 47 

 

   

imaginário, processando um efeito que persiste. Muitos pacientes 

jogam/brincam com as suas criações na sua mente, modificando-as, ou 

sinalizam-nas quando determinada configuração emotivo-ideacional se 

torna ativa. Por vezes, nas sessões, pedem para aceder a criações antigas, 

para repegar determinado assunto, ou para se inspirarem nelas. Tendo 

uma existência física e portanto real está imbuída de uma qualidade 

transicional e transducional. Pode ser atacada, destruída, na tentativa de 

libertação de algo penoso, ou ser enaltecida como aquela que se quer 

pendurar na sala de estar para servir de referência rememorativa de 

determinada representação ideacional organizativa ou criativa. Se a sua 

qualidade essencial é virtual, por outro lado persiste no tempo e contém 

em si as referências do processo de psicodiagénese ao longo da Arte-

Psicoterapia. Articulando-se com as outras criações realizadas ao longo das 

sessões ganha um valor de dinâmica para além da criação numa sessão. 

Desta forma uma imagem/objeto de arte catalisadora é superlativa com 

um potencial imaginário para além de si mesma.  

Um exemplo de tal diz respeito a um paciente, que segui durante muitos 

anos e que acompanhei a partir dos seus 17 anos quando fez um surto 

psicótico agudo. No seu delírio sentia-se aterrorizado com a possibilidade 

de assassinar os seus pais, uma vez que fazia fantasias de parricídio, que o 

deixavam tremendamente culpabilizado. Por outro lado também se 

martirizava com a possibilidade de ser homossexual, o que compunha a 

trama paranóide. Necessariamente medicado no início, começou também 

uma Arte-Psicoterapia comigo de duas sessões por semana. Nos seus 

antecedentes havia a considerar uma situação traumática grave. Tendo 

nascido em Angola, de pai português e mãe angolana, na altura da guerra 

civil após a descolonização, a casa onde viviam esteve debaixo de fogo. 

Lembrava-se de um episódio em particular no qual a família tivera de se 

refugiar na casa de banho no interior da casa, ouvindo-se os embates das 

balas noutras divisões e o estrondo de granadas e morteiros nas 

imediações.  Teria na altura cerca de 3 ou 4 anos de idade. E conhecido o 

mecanismo pelo qual o poder da maldade é interiorizado pela vítima, que 
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com ele se identifica para sobreviver. Na minha opinião, o trauma 

recalcado da iminência de morte persistiu por modular no pré-consciente 

de Pedro, sendo sentido à custa do Self grandioso. Quando no final da 

adolescência se tornou imperativo o luto dos imagos parentais, a 

impossibilidade de o realizar simbolicamente despoletou o delírio de 

concretização de na realidade poder matar os pais. Não sendo capaz de 

elaborar a morte simbólicamente, das idealizações em fantasia havia a 

iminência de ocorrer na realidade. Tendo em conta alguma tendência para 

se confinar socialmente devido aos conteúdos delirantes da sua mente a 

certo momento da sua Arte-Psicoterapia, sugeri que ingressasse num 

grupo de Arte-Psicoterapia Diagenésica. Face à sua relutância coloquei a 

possibilidade de participar do grupo, onde decorreram sessões de três 

horas, uma vez por semana e manter uma sessão individual em paralelo 

também uma vez por semana, o que aceitou. A sua evolução após a 

entrada no grupo, foi muito favorável. Os conteúdos delirantes do 

pensamento foram-se integrando, modulando e transformando 

progressivamente, mantendo uma forte aliança terapêutica comigo 

enquanto referência de suporte, consonância diagenésica e inspiração. 

Criava ativamente nas sessões e fora das sessões e inclusive foi aprender 

guitarra eléctrica, rapidamente começando a compor. Dada a consistência 

da sua evolução organizativa pôde a pouco e pouco deixar a medicação. 

Finalizou a faculdade e ingressou no mundo de trabalho. Suplantou os 

receios paranóides de ser homossexual e assumiu-se como heterossexual.  

Embora,  enquanto permaneceu em Arte-Psicoterapia comigo, não tenha 

investido nenhuma relação com continuidade, manteve relacionamentos 

regulares de tonalidade erótica. Fazendo uma leitura transversal da sua 

criação seriada é interessante constatar períodos com configurações 

específicas traduzindo o momento interno.  

 

 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 49 

 

   

No início da sua Arte-Psicoterapia as criações imagéticas tinham uma 

tonalidade abstrata, de caráter cubista, desenhando monólitos angulosos 

ou peças tipo puzzle ou fragmentadas. 

 

 

 

 

 

 

Progressivamente alguma organicidade curvilínea foi-se insinuando nas  

criações espontâneas e sem indução, por vezes denotando uma polaridade 

entre o padrão antigo e o actual.  

 

Também por influência da imagética grupal começou a experimentar a 

figuração, onde cenas de ação ou interação dual ganhavam forma. 
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No entanto houve recuos a formulações abstratas em momentos 

depressivos, na sequência do que se observava a reativação de defesas 

paranóides.  

 

Então as criações tornavam-se mais empobrecidas, esvaziadas e 

desarticuladas do simbólico, para se ligarem ao factual. Tal levou-me a 

fazer o diagnóstico de Perturbação Esquizo-afetiva. 

 

De novo os elementos cubistas reaparecem nessas fases, indiciando a 

busca de estruturação, mas integradas agora com referências à interação 

comunicativa dual, ou configurando dualidades.  
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A angústia da passagem do tempo não pleno, não realizado e não aplacada 

na amorosidade, alterna com a afirmação da virilidade soberba.  

 

O grupo de Arte-Psicoterapia forneceu-lhe uma referência de suprimento 

enquanto lugar de ligação e pertença. 

 

Em determinado momento do seu processo propôs ao grupo trazer a sua 

guitarra elétrica e todos em conjunto fazerem uma improvisação musical 

que seria gravada para registo de um momento pleno do grupo. A 

fusionalidade da experiência musical grupal, com efeito não só nele mas 

em todos os membros do grupo, repetidos por diversas ocasiões, foi 

essencial para reparar simbolicamente aspectos distorcidos pelo trauma 

das referências de proteção e sustentação omnipotente materna e 

aspectos ligados ao drama da não pertença, a que toda a família foi sujeita 

devido à vivência de refugiados.  
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Progressivamente na sua criação assiste-se à combinação harmoniosa de 

elementos figurativos e abstratos e a um maior equilíbrio estético nas 

criações.  

 

 

Perto do final da sua Arte-Psicoterapia, tendo já suspenso a medicação há 

muito tempo, encontrando-se estável e com uma vida satisfatória, as 

árvores povoam as suas criações. 
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Na última destas leva no seu olhar a visão do grupo que se esbate na 

distância. 

 

A ligação com o monólito que me representa é referenciada, pois antes de 

terminar quis assegurar que eu continuaria ali para ele, ao que respondi 

que estaria sempre consigo enquanto me encontrasse na sua memória. 

Haviam decorrido cerca de 10 anos desde que começaramos a nossa 

caminhada juntos. 

A criação seriada constituiu-se, pois, ao longo de um processo de Arte-

Psicoterapia como o património concreto daquele, ou seja com uma 

existência física ou real, ao mesmo tempo que pertence à dimensão virtual 

do imaginário em transformação. Assim é também um sistema de 

ancoragem ao real. 

 

2.4. A relação virtual entre as mentes do paciente e do arte-

psicoterapeuta. 

 

A ideia de mente é em si um construto virtual na medida em que 

corresponde a um modelo conceptual, havendo diversos modelos de 

acordo com enfoques específicos a determinadas correntes da psicologia, 

psiquiatria e psicoterapia. Cada uma específica de uma perspectiva 

particular ou componente do aparelho psíquico, tentando explicar o seu 

funcionamento. No entanto, tal como Tonny Cragg se referiu às suas obras 

de arte como “modelos de pensamento para ajudar a compreender o 

mundo” também as construções conceptuais acerca da mente são 
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modelos virtuais explicativos. Os estudos da neurociência têm contribuído 

em muito para confirmar ou infirmar muitos desses modelos, mas o que 

têm conseguido é tão simplesmente identificar a ativação cerebral a áreas 

específicas adstritas a certas funcionalidades operacionais do 

funcionamento psíquico. O processamento do pensamento determinando 

a consciência o funcionamento inconsciente ou a perspectiva do si mesmo, 

são ainda um enigma, apenas  explicável através de modelos subjectivos. 

No próprio budismo se referem à mente e entendimento enquanto 

entidade da ordem de Maya ou a ilusão. Na psicanálise o papel das 

fantasias, nomeadamente os mecanismos de defesa do Eu enquanto 

fantasias, no psiquismo é essencial.  

Assim a realidade dos modelos virtuais subjetivos é inequívoca sendo os 

construtos conceptuais essenciais para enquadrar os procedimentos 

operacionais adstritos à prática psicoterapêutica. No caso da Arte-

Psicoterapia o entendimento, específico ao seu enfoque, do aparelho 

criativo, de que são componentes as funções psíquicas inatas 

contemplando o imaginário as dinâmicas criativas, as funções criativas 

(das quais fazem parte a função simbólica) e o registo meta-dramático do 

pensamento bem como da psicodiagénese, compreendendo áreas como a 

regulação (com suas lacunas), as configurações relacionais, a esteticidade, 

os estados afectivos, o sistema motivacional e o sistema de Self, adstrito à 

identidade, ainda as funções terapêuticas da arte, adstritas às poten-

cialidades simbólicas, comunicacionais, criativas e de concretização dos 

recursos técnico artísticos são no meu entender construtos subjetivos 

essenciais à ação arte-psicoterapêutica diferenciada. Tal irá imprimir uma 

qualidade própria à subjetividade do encontro da mente do paciente com 

a mente do arte-psicoterapeuta, fornecendo-lhe uma especificidade que 

diferencia de outros encontros. Em Arte-Terapia/Psicoterapia é necessário 

que seja investido por ambos, paciente e arte-psicoterapeuta uma ilusão 

compartilhada que se faça propícia à mudança e cura do primeiro. Para tal 

o arte-psicoterapeuta precisa de se envolver na relação com o paciente, 

suspendendo temporariamente a ilusão de si mesmo, para se deixar 
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imergir na do paciente, para ajudá-lo a modulá-la criativamente, mas 

voltando de novo assim mesmo com as suas referências conceptuais 

enquanto ponto de ancoragem, num ”há mar e mar, há ir e voltar”. Só 

assim será possível paulatinamente ir ajudando o paciente a recuperar ou 

construir o sentido de beleza inerente à consciência de si mesmo, ou seja, 

o próprio enquanto obra de arte. Com o tempo, e no processo bem 

conseguido, a dimensão virtual da relação entre as mentes do paciente e 

do arte-psicoterapeuta vai permitindo assegurar a “realidade” de cada um. 

Tal relação virtual será essencial para trazer a lume as configurações 

relacionais adstritas aos objetos internos (fantasia do objeto real), 

colocados em ação na transferência, de forma a clarificá-las e recriá-las 

submetendo-as a transformações comutativas de significações propícias à 

restruturação psicodiagenésica. Será um reconstruir de uma estratificação 

harmoniosa removendo os psicodiapiros, usando a metáfora geológica 

apontada por Rita Ponte.  

Face à contingência dos atendimentos por video-conferência, vi-me 

recentemente confrontado com a adaptação a um novo contexto de 

operacionalidade. Constatei que a impessoalidade da proximidade física 

teve um efeito perturbador da ilusão compartilhada. Para além disso a má 

comunicação, sonoridade ruidosa, as quebras de rede, a intrusão de filhos 

e animais domésticos, entre outros, interpõem-se ao nosso ambiente de 

trabalho e modificam-no com induções da realidade. Deste modo 

sentimentos de frustração desamparo e incompreensão bem como 

exigências de aceitação do desconforto insinuaram-se por diversas vezes 

de modo inusitado nas minhas sessões. Nos grupos, em particular, a ilusão 

compartilhada da criação conjunta, onde a visão lateral fornece 

referências imagéticas especulares ficou francamente comprometida. No 

entanto o grupo virtual também se ofereceu como contraponto à 

realidade da pandemia. Para compensar isto passei a mergulhar mais no 

gradiente criativo da sessão usando para tal a minha função mitopoética, 

fazendo uma síntese final, escrita ao longo da sessão, que refletisse o 

gradiente simbólico aflorado. 
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Numa sessão de grupo, relativamente recente com a presença de seis 

membros do grupo, que tem sete, contemplando apenas um homem, 

coloquei tal em ação de forma a abarcar a experiência de grupo. Como 

habitual iniciou-se a sessão através da plataforma Zoom, partindo da 

comunicação subjetiva individual para múltipla. Devido às falhas nas 

ligações, presenças com ruído de fundo incómodo ou ausências de som 

demorou até que o grupo articulasse a comunicação comutativa 

abordando temas vários relacionados com as ocorrências durante a 

semana. Quando tal se instalou sugeri que o grupo passasse ao “momento 

de criação (“sugiro que criem”), realizado em frente ao visor. Isso permite-

me ir assistindo às expressões e ao envolvimento no fazer artístico. 

Passaram cerca de 35 minutos nos quais permaneceram em silêncio, 

focados no ato criativo. O pigarrear, o restolhar o remexer nos assentos e 

o questionar por alguém se ainda estavam a criar foi dando o sinal sonoro 

ao grupo de que era altura de regressarem à comunicação verbal. À vez 

mostraram as suas criações no ecrã e associaram livremente sobre elas. Há 

um momento em que espontaneamente a criação resvala do ecrã e o 

olhar do próprio alterna entre a sua criação e a visualização do grupo no 

ecrã, continuando a partilhar sobre si.   

 

Nesta sessão Amália tomou a 

iniciativa de começar a metaco-

municar. Referiu-se a linha 

castanha com um traçado de 

electro-cardiograma, associado 

a sua sobrecarga por multita-

refas. Como lhe deram a alusão 

de pernas de pessoas investiu-

as pictoricamente represen-

tando os corpos dos seus vários 

“eus”, relativos ao desdobramento de papéis que precisava de desen-
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volver em articulação, daí as mãos dadas e rodeados de corações relativos 

ao afeto que investia nos seus esforços e à auto-validação que lhe era 

necessário ter presente em função daqueles.  Tal sustinha o efeito do 

sabotador interno para que o auto-boicote não imperasse. Ao renovar o 

olhar sobre a imagem constatou que aquelas cinco figuras humanas 

poderiam ser ela própria de mãos dadas com os filhos, havendo um sexto 

elemento incompleto, a quem imputou a ligação com as dúvidas 

relativamente ao seu relacionamento amoroso atual, sentido como meio 

dentro e meio fora. 

Pegando na palavra Celeste 

relacionou a sobrecarga de 

Ana com a tristeza inerente a 

doença grave de uma avó, 

ilustrada pelo vôo descen-

dente do papagaio, enquanto 

declínio daqueles que sempre 

amara e a quem agora pre-

cisava de prestar cuidados ao 

mesmo tempo que lhe era 

exigido um desempenho profissional exemplar, uma vez que tinha na mão 

a vida de outrem.  Desta forma era, por vezes, grande a pressão para 

assegurar tudo e manter a sua própria integridade. 
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Júlia ao iniciar a criação pensara que se 

devotara em sessões anteriores a investir 

rostos de mulheres das “mais diversas cores 

e feitios”, talvez na tentativa de investir em 

si mesma referências de beleza, identidade 

e valorização pelo outro, que no momento 

não sentia tão necessários. Sentia-se mais 

livre de si para consigo própria, como na 

vida, sem estar tão subsidiada ao papel de 

“menina do papá”, podendo afirmar-se e 

discordar.  No entanto o medo da perda do 

amor do outro por vezes ainda se insinuava, 

sinalizado pela porta aberta para a individuação liberal.  

A toupeira que acabou por emergir à luz da criação é gordinha sinalizando 

como considerava presentemente o seu corpo, por ter vindo ultimamente 

a compensar-se com comida para contrapor sentimentos de fragilidade.  

Alguém do grupo intervém e lembra que a toupeira parece grávida. Isso 

deixa Júlia sobressaltada, falando do teste de gravidez que fizera 

recentemente. Conclui precisar mais de validar as mudanças de reforço 

interno que já tinha alcançado, investindo de uma forma ativa, lúdica e 

prazerosa na relação com as filhas, sem se provocar dano (há algum 

tempo num passeio com as filhas para se exercitar caíra e partira um 

pulso). Assim poderia resgatar a sua imagem corporal de beleza e reforçar 

o seu amor-próprio. 

 

Irina toma a palavra, tal como as restantes mostrando a imagem, e associa 

com as demais, preocupações suas com o trabalho, questões ligadas à vida 

sentimental e a dor ligada ao luto recente da morte de familiares 

próximos.   
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 Na criação ilustrou à es-

querda o “sentimento de 

medo catastrófico” inerente à 

instabilidade laboral devido ao 

“contexto de pandemia”, po-

dendo a sua sustentabilidade 

desmoronar-se ou ser sujeita 

a mais mortes inesperadas. Ao 

centro esvoaça como que um 

estandarte em função da sensação de instabilidade, também controlada 

pela “vida afectiva”, representada no lado direito da imagem. Aí o 

aconchego familiar é uma memória, longínquo na esfera da relação de um 

casal que não se olha e segue sem nuance de proximidade amorosa. 

 

Simone apresentou a sua 

criação como “A Mulher de 

Flor de Lótus, abençoada 

pelos peixes Koi”. 

 Repegando nas questões 

dos desencontros amorosos, 

partilhou com o grupo a 

expectativa de uma possível 

relação de amorosa promis-

sora, enquanto possibilida-

de de resgatar do pântano das desilusões amorosas anteriores. A mulher 

soergue-se na flor de lótus na beleza da sua nudez, como Afrodite, 

acalentada pelo círculo solar. O seu florescer na vida real, estava a ser 

acompanhado por toda uma série de perspectivas criativas em termos de 

investimentos seus, passíveis de transformar o charco em “águas 

cristalinas sob um sol resplandecente numa praia lusitana” (referência às 

suas raízes algarvias) permitindo-lhe aceder à “plenitude da felicidade num 

mergulho no aqui e agora”. 
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Anabela aproveitou a onda 

de otimismo para ressalvar 

a importância do amor 

inerente à atenção e 

cuidado que recebera nas 

últimas semanas e pelo que 

se tinha sentido nutrida. 

Tendo tido o seu 

aniversário fora foco da 

devoção carinhosa de 

familiares e amigos, reforçando as suas referências de suporte, 

convergentes com o sentir-se mais reforçada depois de um período de 

crise recente, na sequência do confinamento isolador da pandemia.  

Na sua perspectiva da imagem as cores transportavam-na para “vários 

tipos de amor e carinho”. A mulher no centro representava-a a si 

enquanto foco das cores, que no todo configuravam um arco-íris que a 

tornava alada, elevando-a pela nutrição do amor. Esta alusão deixou-a 

emocionada, com lágrimas de gratidão a tornar-lhe os olhos mais 

brilhantes. 

 

Para o último ficou Jordão pois “as 

senhoras são primeiro”. Tendo iniciado 

recentemente e pela primeira vez uma 

relação amorosa, estável e íntima, 

tinha de lidar com desacertos na 

articulação com o filho púbere da 

companheira. Na imagem referiu um 

homem a fazer uma caminhada, do 

que o grupo fez coro dizendo que já 

não se lembravam de ele fazer a figura 

de um homem tão diferenciado do 

fundo. Habitualmente fazia figuras 
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humanas no meio de emaranhados de linhas. Acrescentou a propósito 

disso sobre os seus investimentos empresariais e a sua expectativa de 

sucesso.  Sem que lhe tenha dito associei o que ele descrevera como 

caminho, com uma espécie de carga que o homem robusto transporta, 

lembrando-me do aforismo que atribuem a Fernando Pessoa e que refere: 

“As pedras no meu caminho apanho-as e guardo-as para fazer o meu 

castelo”. O grupo encarregou-se de lhe devolver uma perspectiva na 

proximidade da minha. Associei para mim que de facto se estava a 

embrenhar na possibilidade de validação assente na sustentabilidade de 

individualização e maturidade amorosa. Poderia agora aludir aos mitos 

simbólicos postos em ação no decurso da sessão e referentes à 

feminilidade sobrecarregada como era a Deusa amorosa Afrodite, à 

mulher abandonada Ariadne, resgatada por Dionísio, mas seria 

completamente inútil e inusitado. 

 

 

Como habitual terminei a sessão lendo a minha síntese final: 

 

Na desarticulação dos sons o tempo passa 

espúrio esvaziando a interiorização comunicativa 

e demorando o foco na mudança de perspetiva 

a começar pelos traços castanhos a dar pernas 

para andar aos corços em crescendo sem as questionar 

para que te quero havendo a robustez sustentadora 

do declínio dos voos planados para se dar tudo 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 62 

 

   

por tudo sem que os laçarotes no pescoço 

se tornem estrangulantes e encaixando 

as peças desarticuladas da vida causadoras 

de carência volátil para edificar sob o estandarte 

do sol nascente o suporte carinhoso do aconchego 

fora como dentro sem dúvida nem culpa 

com a referência da flor de lótus encorpada 

a inspirar a possibilidade  de ser o centro 

do universo na luz da ribalta nutridora 

superando-se as desilusões ao não se investir 

as ilusões e aceitando-se o erro alheio 

como próprio com a serenidade (in)diferente da água 
 

Num grupo a dimensão virtual de subjetividade ilusória compartilhada 

sintetiza a relação imaginária entre a mente de todos os membros do 

grupo. Tentei elucidar no exemplo da sessão de grupo de Arte-Psicoterapia 

que apresentei, a forma como o meu Imaginário reflexivo se articulou com 

a dinâmica grupal para ajudar a completar o todo criativo. 

 

2.5. O impacto da realidade. 

 

A nossa perceção subjetiva sobre a realidade enquanto acontecer, 

acontecimento  interno (Eingenwelt) da ordem da consciência racional, 

enquanto mundo de relacionamentos sociais (Mitwelt) e mundo físico de 

lugares, acontecimentos e coisas (Umwelt) constitui-se como a quinta 

dimensão do ambiente virtual do contexto relacional arte-

psicoterapêutico. Tal realidade necessariamente ganha uma interveniência 

no processo, tendo uma tonalidade individual de acordo com a submissão 

ao teste da realidade, que possui características específicas a cada pessoa, 

e a passagem pelo filtro do imaginário próprio ao indivíduo, com seu 

sistema de crenças. Tal fantasia de realidade será um interveniente 

permanente num processo de Arte- Psicoterapia, como em outra qualquer 
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psicoterapia, interferindo com a evolução do processo que se desenrola. 

Assim, a cruência da realidade dos acontecimentos, enquanto malícia da 

vida, poderá ter um efeito destroçador que precisará de ser contido e 

transformado criativamente de forma a investir a resiliência. Esta 

determina o modo como cada pessoa é capaz de suportar as situações 

traumáticas a que é sujeita, dependendo da capacidade que haja em si de 

colocar a realidade ao serviço da criatividade. Deste modo a realidade 

enquanto fantasia é passível de ser modulada. Na mesma linha do que 

Gandi dizia de que “muda-te a ti mesmo e mudarás o mundo”, o meu 

professor de psiquiatria Dr. Eduardo Luís Cortesão ironizava dizendo: -

“Não sei o que se passa com os meus pacientes, que eles é que estão em 

análise e a família é que muda”. De facto, a realidade muda na medida 

como nos organizamos internamente em função dela. Deste modo a 

mudança interna do paciente determinará necessariamente mudanças 

operativas e qualitativas na sua vida real. Proust considerava que a 

adversidade e inerente sofrimento seria o promotor da mudança do ser 

humano. 

No contexto de uma Arte-Psicoterapia o impacto da realidade do paciente 

no arte-psicoterapeuta e a forma como este a consegue elaborar em si, 

traduzindo-a em aportes criativos no entendimento daquele será essencial 

à evolução do processo. Aqui a sua própria Arte-Psicoterapia didáctica, 

longa e encorpada é essencial para poder abarcar o impacto da realidade 

do paciente. 

No decurso da pandemia, face aos dramas existenciais dos meus pacientes 

trazidos para as sessões, vi-me confrontado com a necessidade de gerir os 

meus próprios, sem que tal interferisse na relação arte-psicoterapêutica. 

Constatei que a minha gestão interna do impacto da realidade pandémica 

se tornou útil para que pudesse empatizar com os dramas dos pacientes e 

usar as minhas formulações criativas para a gestão do impacto da 

realidade ao seu serviço. 

É no horizonte de acontecimentos da esfera da realidade que as 

transformações comutativas de padrões de operacionalidade psíquica se 
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processam. Tal como a criatividade humana modifica o mundo externo, 

propiciando adaptações mais funcionais, também transforma o mundo 

interno. E foi deste modo que o ser humano evoluiu intelectualmente, ao 

imprimir modificações no seu habitat e modo de vida. É em função disso 

que em Arte-Terapia/Psicoterapia acreditamos que ao aplicar a sua 

criatividade no fazer artístico na orla do mundo material o paciente está a 

propiciar a transformação interna. E através de tal pode propiciar-se 

também mais uma âncora de ancoragem à realidade. 

 

3- PARÂMETROS OPERACIONAIS, ENQUANTO LIGAÇÃO ENTRE O 

IMAGINÁRIO E O REAL, PRODUTORES DE TRANSFORMAÇÕES. 

 

O palco imaginário onde decorre uma sessão de Arte-Psicoterapia precisa 

de ser enquadrado pelos parâmetros operacionais que determinam a 

peculiaridade do encontro com o paciente.  Tais parâmetros incluem, por 

um lado, os construtos conceptuais, a partir dos quais o arte-

psicoterapeuta se referencia e enfoca o funcionamento psíquico do seu 

paciente. De  outro lado, e a par e par, temos os gestos operacionais 

realísticos e os procedimentos de intervenção, nomeadamente de reflexão 

da comunicação. A  operacionalidade da intervenção da Arte-Psicoterapia 

precisa de ser assente na prática específica e daí construída também 

através da experiência clínica do arte-psicoterapeuta. Deste  modo é 

possível uma articulação realística dos fenómenos aflorados na relação 

arte-psicoterapêutica e um reforço da competência através da evidência 

baseada na prática clínica. Há de todo que respeitar a experiência do 

paciente tal e qual ela é, e não tentar formatá-la em função de construtos 

teóricos que se tentem impingir.  Metaforicamente os parâmetros de 

intervenção são o porto seguro no qual vai atracar o veleiro do 

relacionamento arte-psioterapêutico.  

Em Arte-Psicoterapia fazem parte dos gestos operacionais realísticos a 

organização do contexto da intervenção e os materiais artísticos, bem 

como outros, à disposição. Com a instalação do confinamento houve uma 
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modificação drástica do espaço de intervenção, que passou  a ser mediado 

pela tela do computador. Estando o paciente em sua casa e eu na minha 

optei por não ter uma atitude de condução, nem intrusão, não invadindo a 

sua morada com o pretender conhecê-la, nem dando indicações de onde e 

como se deveriam instalar para a sessão. Muitos pacientes optaram por se 

acomodar na sua cama, no que considerei haver uma procura de 

aconchego, propiciando-se como que um berço. A única ressalva que 

coloquei foi que assegurassem a sua privacidade. Quanto aos materiais 

optei também não induzir fornecendo materiais artísticos e usou-se o que 

havia à mão no ambiente em que o paciente se encontrava. Assim 

pretendi reforçar a iniciativa e autodeterminação criativa do paciente 

usando o que melhor se lhe adequasse. Como em geral os meus pacientes 

já tinham materiais próprios para criar entre sessões, pois sempre lhes 

lembro que a psicoterapia não se faz nas sessões mas entre estas, 

adequaram-se facilmente à criação em casa. 

Alternei entre pedir que criassem de uma sessão para outra, mostrando a 

criação na sessão ou enviando-me por e-mail, e solicitar que criassem 

durante a sessão e mostrassem através da câmara. Do meu lado reservei 

em casa uma sala privada, com algum cariz neutral e onde fossem 

asseguradas as diversas questões éticas nomeadamente de privacidade. A 

família foi avisada de que não me deve interpelar a qualquer título 

durante as  sessões. 

São pois os parâmetros operacionais adstritos à qualidade da relação arte-

psicoterapêutica que propiciam a ocorrência das transformações 

necessárias na mente do paciente, com tradução na sua estrutura da 

personalidade. 

 

Tal, espera-se imprimirá um progresso na Arte-Psicoterapia em curso feito 

de referências simples e essenciais que para as minhas alunas condensei 

num pequeno poema: 

 

O PROGRESSO EM ARTE-PSICOTERAPIA 
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Para o teu paciente ajudares a progredir incentivar é premente: 

 

1. A desabafar para exprimir; 

2. A recordar para sentir; 

3. A regredir para poder progredir; 

4. A interrogar de modo a intuir; 

5. A duvidar para diferir; 

6. A criar para evoluir; 

7. A repetir até extinguir; 

8. A reorganizar para reconstruir; 

9. A insistir até conseguir. 

 

Resumidamente, o gradiente operacional em Arte-Psicoterapia 

caracteriza-se por a dimensão virtual do ”Aparelho Criativo” ser o foco da 

acção elaborativa propiciadora de mudança. Através da activação do 

”Aparelho Criativo” estimulam-se as bases e estruturas virtuais, num 

movimento psicodiagenésico que operacionaliza modificações na vida real 

do paciente. Os produtos criativos concebidos nas sessões, possuindo uma 

qualidade concreta ou tangível, estabelecem uma ponte intermutativa 

entre do virtual interno e a realidade externa. Quando este processo 

ocorre em grupo de Arte-Psicoterapia o fenómeno ganha expo-

nencialidade. 
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4- O MUNDO / AMBIENTE REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

A envolvência ambiental do contexto de uma Arte-Terapia/Psicoterapia 

suporta e influencia o decorrer da intervenção. Trata-se do mundo ou 

ambiente real, a coisa em si. 

Se este contém em si aspectos favoráveis de desenvolvimento salutar, 

prazer, felicidade ou satisfação também contêm si uma crueldade terrífica 

inerente às inevitabilidades maliciosas da vida. Estamos, pois, sujeitos a 

acontecimentos pessoais de cariz doloroso a que não ficamos indemnes, 

como perdas de entes queridos e expectativas, doenças e azares, entre 

outros, confrontando-nos com a nossa fragilidade e vulnerabilidade. Para 

além da interioridade pessoal temos aqueles que nos são próximos, cujo 

sofrimento compartilhamos, pela empatia implícita e não ficamos 

indemnes e indiferentes aos seres humanos que povoam o mundo da 

globalidade. São imposições dessa realidade mais alargada, a morte em 

grande escala inerente a guerras, fome, sede e doenças endémicas, como 

a pandemia que nos assola agora a todos nós, mas muitas outras. 

A discriminação social com as suas formas de miséria, esclavagismo, 

racismo, preconceitos religiosos ou culturais, violência sobre os mais 

indefesos, a exclusão de identidade ou género e a arrogância da diferença, 

não conseguindo enunciar todas as formas de crueldade que o ser 

humano exerce sobre outros seres humanos, são medonhos. 

Uma ordem mundial vigente onde população da terra detém 90% das 

fontes de riqueza, ou seja dos recursos que poderiam providenciar a 
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sustentabilidade razoável de todos os seres humanos é para mim 

revoltante. 

Acresce ainda a nossa tormenta existencial, a crise ambiental que 

atravessamos, com risco de se esgotarem recursos e haver a extinção de 

inúmeras espécies devido ao excesso populacional, bem como as 

alterações climatéricas virem a comprometer o futuro dos nossos 

descendentes. 

Ser exposto a tudo isto sem filtro é enlouquecedor. 

Somente um aparelho psíquico robusto poderá suplantar a dor da 

existência, sendo-se capaz de resgatar o lado brilhante da vida. Para tal é 

preciso manter estáveis e consistentes as esferas da homeostase, o que 

espero ajudar os meus pacientes a alcançar: 

- Capacidade intelectual pessoal afim da reflexividade comutativa; 

- Relacionamentos afetivos estabilizadores; 

- Potencial criativo concretizador e realizativo; 

- Referências identificatórias inspiradoras do sentido para a a vida; 

- Resiliência adaptativa. 

 

Graças à operacionalidade ativa destas esferas torna-se possível assegurar 

o poder de vislumbrar a beleza na vida, capaz de transformar o horrífico 

em belo horrendo. 
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ARTE-TERAPIA EM 

CONFINAMENTO 
‘O PRAZER DA CAVERNA ONLINE’  

 

 

Esteves, Sónia de Brito                                 

 

 

A Arte-Terapia/Psicoterapia destaca-se como um método de tratamento psíquico 

que utiliza mediadores artísticos no contexto de um processo terapêutico específico. Isto 

resulta numa relação terapêutica própria baseada na interacção entre o sujeito (criador), o 

trabalho artístico (criação) e o/a arte-terapeuta/psicoterapeuta. O recurso à imaginação, 

simbolismo e metáforas enriquece o processo. As características acima referidas facilitam a 

comunicação, o ensaio de relações de objecto e a reorganização de objectos internos, uma 

expressão emocional significativa e um maior autoconhecimento, libertando assim a 

capacidade de pensar e a criatividade. (Ruy de Carvalho, 2001).  

Arte em Ti é um grupo terapêutico desenvolvido em meio 

institucional, no centro de acolhimento “temporário” da AIPAR, em Faro, 

desde 2016. Perante a realidade de confinamento, o grupo passou do 

modo presencial, para o modo online. Esta mudança proporcionou uma 

diferença significativa no envolvimento e empoderamento das 
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adolescentes. O setting terapêutico transformou-se, passando a operar 

num sistema de inter-relação solidária, em que a confiança, a empatia e a 

solidariedade, construídas anteriormente, foram postas à prova a fim do 

sucesso das actividades propostas. O ciclo de Pintura proposto reforçou a 

autonomia, adaptação e resiliência das adolescentes. O regresso a si 

mesmas através da pintura, perante o cenário covidiano, ativou a sua 

capacidade de ser perante a dificuldade e reafirmou a potencialidade 

terapêutica do uso de artes em contexto terapêutico. 

Palavras-chave:  

Autonomia, Adaptação, Resiliência, Adolescência, Grupo, Pintura 

O presente artigo pretende descrever o processo criativo do ciclo 

técnico-conceptual de Pintura Primitiva, desenvolvido em modo online, tal 

como exposto anteriormente. O ciclo técnico-conceptual teve um 

processo criativo próprio, tal como em todo o planeamento da 

intervenção, reservei-me a colocar em ação o que senti que pudesse 

proporcionar ao grupo uma maior expressão das suas emoções e suporte 

face ao contexto de pandemia, e às medidas impostas na instituição. 

Também refleti sobre os materiais que pudessem estar disponíveis ao 

grupo e cuja potencialidade simbólica, comunicacional, criativa e de 

concretização fossem a fim da evolução do grupo. O principal foco foi a 

confiança, em diferentes prismas. Confiança no grupo, traduzida na 

capacidade de confiar que o grupo poderia estar duas horas na sala de 

Arte-Terapia e que tudo iria correr pelo melhor, salvaguardando a 

segurança necessária. Confiança na Instituição, traduzida no apoio das 

técnicas em assegurar que a sessão decorreria sem percalços e de forma 

fluída, pois toda a gestão logística foi assegurada pelas técnicas da 

instituição. Confiança no processo, traduzida na esperança de que algo 

seria possível colocar em ação e de que como Dr. Ruy de Carvalho afirma, 

“somos nós que nos adaptamos à vida e não é a vida que se adapta a nós”. 

Posto isto estava perante as condições ideais de crescimento grupal. O 
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Caos inerente à fuga da normalidade asseguraria a emergência da 

capacidade criativa face a uma situação de pandemia.  

Em criação inspirei-me na “Alegoria da Caverna” de Platão, na 

Filosofia de Nicola Donti, e na arte pré-histórica das grutas de Altamira, em 

Espanha e das grutas de Lascaux, em França. No mito da Caverna de 

Platão, surge a ideia de como um ser humano se pode libertar da condição 

de escuridão que o aprisiona, por meio da luz da verdade. Alegoria é 

apresentada após a analogia do Sol e a analogia da linha dividida. … 

“pessoas acorrentadas sem se poderem mover, forçadas a olhar somente 

a parede do fundo da caverna, sem poder ver uns aos outros ou a si 

próprios, atrás dos prisioneiros há uma fogueira, separada deles por uma 

parede baixa, por detrás da qual passam pessoas que carregam objetos 

que representam homens e outras coisas viventes. As pessoas caminham 

por detrás da parede de modo que os seus corpos não projetam sombras, 

mas sim os objetos que carregam. Os prisioneiros não podem ver o que se 

passa atrás deles e veem apenas as sombras que são projetadas na parede 

em frente a eles. Pelas paredes da caverna também ecoam os sons que 

vêm de fora, de modo que os prisioneiros, associando-os com certa razão, 

às sombras, pensam ser eles, as falas das mesmas. Desse modo os 

prisioneiros julgam que estas sombras são a realidade.”  

Nicola Donti, de Perugia, historiador da filosofia, reflete que: 

quando Platão descreve o escravo voltando-se para sair da caverna, ele 

chama isso de "revolução dolorosa". Revolução é o ato de virar e mudar de 

perspetiva. Doloroso porque, se se está acostumado com as correntes, a 

primeira sensação que se tem ao se libertar delas é a de sofrimento, 

porque quando adquirimos o conhecimento a primeira terrível 

recompensa é a de perceber a nossa própria ignorância infinita. E quando 

com os nossos atos testemunhamos que "pode ser feito", tornamo-nos o 

inimigo de todos aqueles que estão perfeitamente felizes de ouvir o que 

fazer, e que, portanto, têm a grande vantagem de poder amaldiçoar 

contra a chuva incessante.  
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Nas grutas de Altamira deslumbrei-me com as imagens, e mais 

inspirada e deslumbrada fiquei quando encontrei a referência de Picasso 

às grutas de Lascaux, no sudoeste da França. Em 1940, um grupo de 

quatro adolescentes descobriu a maravilha pré-histórica da gruta de 

Lascaux. Vários anos depois desta descoberta, o famoso pintor Pablo 

Picasso, perante a beleza e técnica, afirmou: “Todas as técnicas de arte 

gráfica já foram inventadas aqui, há muitos séculos, nós apenas fomos 

capazes de reproduzi-las.” 

Lewis Williams reflete na sua obra A Mente na Caverna, 

Consciência e a Origem da Arte, sobre o que se passa dentro da própria 

mente do criador, designando a mente como a nossa própria caverna 

interna. E na concretização da pintura da caverna, todo o processo 

neurobiológico ativado no indivíduo. 

Decidi assim criar este ciclo técnico-conceptual em que poderia 

apresentar as imagens das paredes da caverna como fonte de inspiração e 

reprodução das técnicas de pintura ancestrais.  

O presente Grupo Institucional foi desenvolvido em modo de 

Arte-Terapia Vivencial Potencial, segundo o Modelo Polimórfico Português 
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de Arte-Terapia de Ruy de Carvalho, sob orientação de Dr. Ruy de 

Carvalho, na Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia. A presente descrição 

de intervenção desenvolveu-se com cinco jovens em confinamento, das 

quais quatro na instituição de acolhimento, e uma no apartamento de 

reinserção da instituição. Assim que possível o setting terapêutico foi 

atualizado passando a estabelecer-se o Grupo de Arte-Terapia online, 

continuando a intervenção no setting previsto de uma vez por semana, às 

5as feiras das 19h30 às 21h30. 

A operacionalização decorreu da seguinte forma: a Arte-

Terapeuta entrava em contacto com as técnicas da instituição AIPAR e 

dava a conhecer a proposta criativa da semana, informando acerca dos 

materiais necessários. As Técnicas da AIPAR asseguravam que as jovens 

tivessem acesso aos materiais de criação a fim de realizar a sessão, 

preparando a sala para o grupo terapêutico. O grupo de decorreu online 

através de vídeo-chamada na aplicação Whatsapp, ou Messenger. Perante 

esta nova realidade online foi acrescentada uma norma ao grupo, a do 

Princípio de Liberdade e Confiança e preservação do espaço do grupo, não 

sendo possível publicar ou partilhar/filmar as sessões de grupo.  

O Ciclo Técnico-Conceptual designou-se de Pintura Primitiva. O 

mediador foi Artes-Plásticas, na variante PINTURA.  

As propostas criativas estavam orientadas para que as jovens 

pudessem: 

• Explorar novas formas de dar cor ao seu dia; 

• Potenciar um espaço de relaxamento e descontração; 

• Aceder ao prazer através da sua capacidade de criar; 

• Apelar à fluidez e beleza das situações de vida que não 

controlamos; 

• Contactar com as suas emoções e aprender a enumerá-las; 

• Identificar e reconhecer o seu sentido estético; 
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• Reconhecer o Belo, associando-o à Beleza de Si Própria. 

A reflexão em torno das potencialidades simbólicas, 

comunicacionais, criativas e de concretização, acionaram através do 

modus operandi a ação terapêutica da Arte. Alguns dos aspetos que pude 

refletir ao longo do planeamento das sessões foram sendo cada vez mais 

ricos e empoderadores, não só pela sua simplicidade de aplicação, mas 

pela evidência observada no envolvimento e dedicação do grupo em torno 

das suas criações. Estavam plenamente a cuidar e a embelezar a sua 

“caverna”, enquanto cuidavam de si na “caverna”. 

A pintura da parede da caverna é representativa do deixar uma 

marca de existência na Terra, e sobretudo da reconstituição de 

sentimentos e de ações vivenciadas. A parede transforma-se assim numa 

sequência de símbolos representativos de algo. Os homens das cavernas 

recorriam a esta técnica para expressar momentos do seu quotidiano, 

nomeadamente a expressão da luta e da caça. A maior invenção da 

história da humanidade não foi a ferramenta de pedra, nem a espada de 

aço, mas a invenção da expressão simbólica pelos primeiros artistas. Na 

gruta de Altamira os cientistas encontraram símbolos abstratos que são 

pelo menos 20 mil anos mais antigos que os animais pintados de há 15 mil 

a 19 mil anos atrás. (Fonte: National Geographic 00166) 

Esta expressão simbólica é considerada a arte mais antiga do 

mundo. Sendo simbolicamente adequada ao estado de confinamento do 

grupo. Que fechadas na sua caverna, têm agora a oportunidade e 

possibilidade de expressar com os materiais disponibilizados, o seu sentir, 

como também vivenciar de forma prazerosa esse confinamento. O 

abstrato simboliza o código artístico pessoal, que cada uma secretamente 

irá construir, remetendo assim para um ambiente seguro e contentor, que 

promove em si a restauração do interno rasgado e abandonado.  

A reprodução de algumas técnicas ancestrais como o a pintura 

soprada, traz o simbolismo do sopro insuflação do seu próprio sopro da 
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vida, tal como o simbolismo da incerteza, do resultado que vai haver, o 

sopro do lobo mau, o sopro na cura de tradição xamânica, agindo assim na 

criação e ativando a sua própria capacidade de cura. A tinta oferece a 

fluidez relembrando a capacidade de fluir. A narrativa abstrata propiciada 

pela pintura da parede um diálogo rico em linguagem simbólica, 

individual, comunicando uma criação cultural no seu grupo. A pintura irá 

proporcionar a projeção da sua perspetiva emocional, que reflete o estado 

interno de cada uma das jovens.  

As formas que serão encontradas pela descoberta e treino da 

técnica irá propiciar a comunicação de sentimentos e expressões que 

serão reflexões acerca do seu estado atual. A comunicação interna de 

prazer na vivência da experiência comunicará a si própria a possibilidade 

existente e real de poder vivenciar momentos saudáveis e aprazíveis 

durante o confinamento. Através da sua identificação com os elementos 

criados será comunicada a possibilidade de criar vida através de um sopro. 

A partilha das criações no final será facilitadora da visualização de 

diferentes testemunhos de vida, através das imagens criadas. 

Estão em ação as funções criativas de síntese, com uma 

condensação de diferentes aspetos do self num suporte, e de 

reconfiguração, elaborando-se uma nova perspetiva. Ocorre também a 

expansão e o visualizar do correr da tinta que vai originar formas criativas 

e únicas. Assim como a obtenção da ordem através do caos, através de 

construções elaborativas. O automatismo, a regressão ao serviço do eu, a 

conotação pré genital, a discriminação uro genital, a abstração, a 

transgressão do sujar vs. limpar, a catarse de integração, e o ataque do 

suporte. Está presente a motricidade grossa, não sendo para tal requerida 

uma postura e coordenação de gestos demasiado exigentes para o grupo. 

A imediatez e facilidade na criação, é potenciadora de criações 

satisfatórias e muito prazerosas, sem implicação de competências 

técnicas. Evita-se, assim, a frustração inerente ao seu quotidiano 
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institucional, repleto de regras e normas. As técnicas a explorar, por serem 

fáceis, não exigem grande coordenação, nem elaboração. Está muito 

presente o poder de ser o autor da sua obra fantástica, pelas formas 

inesperadas que o soprar da tinta proporciona, como também o borrão e a 

criação da expressão da comunicação através de símbolos. O soprar em 

diferentes direções facilita a liderança de si próprio na criação. 

Em seguida deixo-vos uma viagem através de algumas imagens 

que selecionei de todos estes processos criativos desenvolvidos ao longo 

do ciclo. Nelas encontram o estímulo e a proposta de criação e a resposta 

em criação. Pode observar-se a evolução até surgirem rostos, o que foi o 

mote de transição para o ciclo seguinte que se designou de retratismo. 

Nesta intervenção incentivo à reflexão do processo, e dos ritmos próprios 

de expressão, com facilitação e sem direção da forma que a arte deveria 

tomar, considero interessante e muito importante o facto de algumas 

respostas à proposta criativa terem sido uma forma de expressar o seu Eu 

emergente e atualizar esse mesmo Eu. A Arte-Terapia permite assim a 

expressão desta caverna, onde nas duas horas de Arte-Terapia o prazer de 

criar pelo próprio prazer de criar sobrepunha-se às vicissitudes da vida. A 

Arte-Terapia é esta viagem desde o fundo da caverna, aos ecos e às 

sombras que lá habitam, até à luz da superfície, de sol que nos aquece, de 

chuva que nos relembra da importância de nos resguardarmos ou de 

simplesmente aproveitarmos o sentir do contexto que nos envolve. Sinto e 

observo que a Arte-Terapia tem também este importante papel de 

permitir-se na aprendizagem de deixar-se Ser e Sentir. 
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Viagem Imagética Ciclo-Técnico Conceptual 

Proposta da Arte-Terapeuta: 

 

Resposta em Criação das Jovens: 

 

Proposta da Arte-Terapeuta: 
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Resposta em Criação das Jovens: 
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 Proposta da Arte-Terapeuta: 

Resposta em Criação das Jovens: 

Proposta da Arte-Terapeuta:  
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Resposta em Criação das Jovens: 
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Proposta da Arte-Terapeuta: 

Resposta em Criação das Jovens: 
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Proposta da Arte-Terapeuta: 

 

Resposta em Criação das Jovens: 
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Transição de Ciclo… “Sair da Caverna” e entrar no Retratismo 

 

 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 91 

 

   

 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 92 

 

   

 

Em modo de conclusão, e citando uma imagem partilhada pelo 

grupo de adolescentes: 
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‘RUNNING BETWEEN 

RAINDROPS AND TRYING 

TO STAY DRY’ 
 PRESENTATION TO THE 21ST PORTUGESE ART THERAPY 

CONGRESS, SPAT, 2020 

 

 

 McNeilly, Gerry                                 

 

 

Before proceeding let us give thought for those around the world who 

have suffered greatly from this heartbreaking disease, Covid-19.  Even 

though this has meant conducting our Congress through this virtual 

system, we are still here.  I mean no disrespect or lessening of it all when I 

draw parallels to theoretical matters in my presentation. 

 

As some of you will be aware I have on previous Congresses begun with 

some music or song as a way of setting the scene.  There were many songs 

I could have chosen but Van Morrison always seems to express and catch 

the mood of the heart’s course. (If unable to use the song he simply says) 

  

‘Open the door to your heart, 

  Open the door to your soul, 
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  Get back in the flow, 

 Open the door to your heart’ 1 

 

The heart and the soul are often recurring themes in Morrison’s vast body 

of work.  Staying briefly with the popular music there was a soul singer, 

Minnie Ripperton, some of you may remember her song ‘Loving You’, who 

died young from breast cancer.  She produced some beautiful music and 

had worked with Stevie Wonder who I assume most of you have heard of.  

Wonder, a blind man, paid tribute to Minnie following her death: 

“I miss you because I cannot touch you…. but then again, I guess that I    

can because you’re touching me…. so, love lives forever.” 2 

 

Meandering through my thoughts and at times resistance to begin work 

on this paper there was a range of fleeting dissociated thoughts which 

drove me one way, then the other.  A central kernel was percolating 

through: how could I convey the importance of de-eroticised love, and the 

heart’s power which psychotherapeutic practitioners could embrace 

beyond the already established schools of thought?  I toyed with saying to 

you:  

 Forget about:  the mind if you’re seeing it directly tied to the 

brain. 

 

 Forget about:  mindfulness if connected to the above. 

 

 Forget about:  transference in the way it is used in a range of 

disciplines. 

 

 Forget about:   countertransference if you see it only as a reaction 

to transference and guards the therapist from acknowledging 

their feelings stemming from their own lives. 
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 Forget about:  The ‘Object’ as the term used by some therapeutic 

and analytic schools.  Think about the ‘Object’ as a general 

description of a thing i.e. a rock, a car – whatever.  Can we move 

from the breast as a ‘Part Object’ and see it for what it is, a 

woman’s container of baby milk, or a joint eroticised zone giving 

sexual pleasure to both sexes, a central part of a woman’s 

identity. 

 

 Forget about: projective identification as some invisible, almost 

magical force that is activated with unprocessed thoughts and 

feelings being ejected from the patient and the therapist 

becomes the recipient.  Just thinking about this there seems to be 

a degree of resonance with Covid-19 in the transmission of the 

disease.  Projective identification: a viral disease? 

 

There are many other terms and phrases which are the back bone of our 

core professions/theories and clinical practice which, if not to be 64ways 

of thinking and working have valuable histories and structures which I also 

held to for most of my past 40 working years and still benefit from i.e. my 

works pension is a concrete inheritance as well as a strong theoretical 

residue.  Recently I watched a television documentary about Beethoven’s 

life 3 and a psychoanalyst was talking about Beethoven’s relationship with 

his father.  All was well in her human description of a son’s struggle with 

his father.  Then, without a blink of an eye, she turned to the father 

describing him as an ‘object’, thus taking the life out of the human 

description.  There seemed to be an assumption that the audience was in 

tune with psychoanalytic jargon.  One can imagine the lay person: 

“What’s she talking about?  She’s speaking about his father, what’s this 

about an object?” 

This move from personal description which was understood as an 

emotional portrayal, became somewhat cold and technical once the term 

‘object’ entered the arena.  The psychoanalyst was enlivened now by her 
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theoretical knowledge, but what I saw was the analyst stepping back from 

basic human life struggles into, what the general populace would call, 

‘psychobabble’.  I do not forget my psychotherapeutic inheritance but the 

vast body of literature and teachings that I have encountered have done 

little to include the heart and love beyond erotic elements such as 

transference and it is this which has evolved for me personally into my 

newer theories of ‘Heartfullness and Therapeutic Love’. 

 

 In accordance with our Congress theme by saying 'from virtual to real' 

does this mean that the reality of virtual is questionable?  One person’s 

version of reality may differ from others.  The rise of the construct of 'fake 

news' bears witness to this.  Is there one or many truths? These are just a 

few questions that have emerged from the Congress title. 

 

In my presentation I shall be speaking from the stance of a virtual 

psychotherapist, not in respect to enacting therapy via a 

computerised/visual mechanism, but by one who retired 10 years ago.  

However, the 'candle still burns brightly’.  The title of my presentation 

owes itself to when I was 10 years old, recently awakened like a virtual 

reality, when I was avoiding being punished for being late for school.  My 

excuse: "Sir, if I had been fast enough to run through the rain drops, I 

would have stayed dry and been on time".  A sign of creative imagination 

or an escape artist.  The increased need for something akin to virtual 

therapy via the Internet emerged due to Covid 19 and in a similar way to 

my title we are running through the virus trying to avoid the droplets.  Not 

so different to my childhood fantasy. 

 

I shall draw upon theoretical and clinical areas from the past years of 

experience which illustrates how psychotherapy, art therapy, group 

analysis is fully or partially virtual.  It is a journey into the past in order to 

create a new present reality.  Therefore, with the current situation in 

2020, the same pre-existing scenarios of 'actual' face to face contact are in 
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place, but it is now called virtual as it calls upon devices to enact therapy.  

With both scenarios, actual and virtual contact, the times when it is truly 

felt to be actually happening is when particular feeling states awake 

through empathy, compassion, grief, joy, sadness, pleasure, surprise, as 

just some states of being.  Then the computer screen disappears.  I speak 

here through my hypothetical imagination as I am retired.  However, I will 

promote my ideas within my newer developments regarding 'Therapeutic 

Love and Heartfullness'.  I have been developing and publishing material 

on these areas for some 30 years in an attempt to 'de eroticise' love in the 

therapeutic sphere, placing the heart centre stage as the main driving 

force in therapy and therapeutic love is a collective term which frames and 

channels emotionality.  This framework fosters a whole and expansive 

range of emotions to surface and be worked with, not to be understood 

and interpreted sexually/erotically.  So far prominent literature has 

emphasised the brain, often synonymously taken to be the mind, and the 

intellect as the channel for language to frame thoughts and emotion.  

Words can touch the heart but cannot be touched.   Heartfullness, or 

fullness of the heart, allows us to conceptualise anew.  Feelings materialise 

when the heart has been touched. 

 

A little belatedly I want to thank Dr Carvalho and the Portuguese Art 

Therapy Society, along with SIPE (Society for the Study of Psychopathology 

of Expression) for asking me once again to contribute.  It was interesting 

that on the day that Dr Carvalho asked me to speak I was at home and my 

neighbour’s children were playing outside.  They told me that they were, 

reluctantly, going walking but it had started to rain.  Then I said to them 

the words from my Congress paper’s title.  They looked at me puzzled and 

probably thought ‘ridiculous old man’. What interested me here was the 

synchronicity of the Congress request; the children in the rain; my 

spontaneous childhood memories; the realisation of the paper’s birth.   
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For me, and I’m sure for many of you, synchronicity, spontaneity and 

intuition are cornerstones in our work as therapists and educators.  As a 

child part of me believed that I was impervious to the elements and I could 

stay dry while running through the rain.  This one school incident was 

reflective of my running through much of life.  I did badly at school.  So! 

was my statement a devious way of ‘getting off the hook’ or a distorted 

thought process.  In our therapeutic work we deal with this all the time in 

which childhood firmly held beliefs are virtually brought to life.  The early 

purpose of the belief established a way of dealing with the events of the 

past.  Then, as they emerge in the present, they may need to be modified, 

confirmed as realistic endeavours, or seen in a new light.  This is often the 

basis for our analytic interpretations. 

As with our Congress theme of ‘virtual’ in contrast to ‘real’, this will, I am 

sure, raise many questions and interesting explorations.  I was interested 

to note a number of words which sat beside one another, and how these 

may be used within therapeutic frameworks.  

 

BRIEF DEFINITIONAL SNAPSHOTS 

 

Virtual:  

Having the essence or effect but not the appearance or form of… capable 

of producing an effect through inherent power or virtue… 

Virtue: 

The quality or practice of excellence… cardinal virtues… an admirable 

quality, feature or trait. 

Virtuous: 

Characterised by possessing moral excellence, righteous, upright. 

Virtuoso: 

Consummate master… a person who has a masterly or dazzling skill or 

technique in any field or activity. 
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All of these may be seen in a wide range of therapeutic endeavours.  Just 

as in dealing with a biological virus, therapists have to work through 

varying levels of unhappiness, disturbances, psychological illness.  What 

have originally been small or minor psychological germs may be multiplied 

over many years of similar and more extreme experiences, thus becoming 

viral.  A current saying is that something on the internet can become viral 

when it explodes in numbers exponentially.  For example, if we consider 

transference love, as it is understood within the array of 

psychotherapeutic disciplines; could be described as virtual love which is 

contained within virtuous boundaries, keeping Eros at bay.  The therapist 

(maybe also the patient) has to become a virtuoso in upholding these 

principles.  In some ways that although both the patient and therapist are 

working through this form of love it could be described as two (virtual) 

realities.  The patient feels love.  The therapist thinks love using a complex 

theoretical framework to show that it is not real love. 

 

GENERAL PERSPECTIVES ON LIFE CHANGES 

 

Before I speak more specifically about ‘Therapeutic Love and 

Heartfullness’ I want to highlight life changes for me in moving through my 

various trainings and work settings.  Virtual reality has been around longer 

than the current virus.  I have lived through many of these changes, seeing 

that much that has been driven by the heart has been undermined or lost.  

Such things as video games; 3D spectacles with those large black visors are 

a far cry from the early paper spectacles.  I am resistant to texting (I still 

don’t know how) as I believe it has distorted language.  There are open 

and hidden dangers in Tweeting, they should have left it to the real birds.  

Fake news: if you don’t agree/like something, call it fake, your followers 

will believe you.  The obsessional attachment to mobile phones, not only 

by teenagers.  Could we see mobile phones as ‘part objects’ as the breast 

is seen in Kleinian and ‘object relations’ theories.  We have lost the 

‘realness’ of the written letter with its tactileness; the smell of the paper; 
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the elegant fountain pen with its golden fine nib; the type of ink; the trip 

to the post box; the art work on the stamp (the stamp collector is an 

extension of this); the patient wait for a responding letter from a loved 

one or the pen-friend and excitement as it drops through the letter box.  

What a beautiful state to be in!  In contrast to the small number of pen-

friends, now-a-days it is hundreds/thousands of ‘friends’ (the word friend 

has been hijacked) and millions of ‘likes’ and ‘hits’.  How much of this is 

real even though it is a reality?  Keeping a diary in my day was a beautiful 

thing which held our pleasures and our woes and it was private.  Today 

people throw away their privacy and their identity at the drop of a hat.  

This is the virtual world which I am part of, but it is not my world.  I would 

not be speaking today without it.  Of course, I accept that there have been 

many positive benefits with our computerised world. 

 

 

NEW REALITIES WITHIN VIRTUALITY 

 

There are times when the reality of the ‘Now’ hits us in the face, as with 

the current virus.  These are primarily unexpected or/and unforeseen.  As 

such, therapists are now tasked with changing or adapting.  Some areas 

will be more difficult than others.  In ‘one to one’ therapy this may not be 

so difficult but not easy when the patients’ feelings run high, unsafe or 

yearns for personal contact beyond the computer screen.  In art therapy 

what changes are incurred with the art therapist becoming more of a 

spectator to a performance art?  Regarding groups how will this be 

possible as, for example, individuals maintain their separateness on the 

video screen.  In adapting their work to the new virtual reality, it will be a 

momentous task.  Therapists will have to ‘be in the moment’, if only to 

ensure that their electronic devices will be in working order.  The distance 

between both/all parties will demand the therapist to evaluate those seen 

and unseen aspects which need attention i.e.  

How are the patients’ tears dealt with?  
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How is a crisis contained? 

How are the sessions managed? 

What happens if the internet goes down? 

What are the variables in the therapist and patient’s home now becoming 

a consulting room when previously the patient’s home was a 

sanctuary/bolt hole? 

How does one accommodate the human presence, in all of what this 

means, being substituted by a screen which gives an unreal (virtual) 

perspective of closeness?  In reality all parties may be many miles apart. 

During my career I resisted requests to undertake video supervision or 

pseudo therapeutic engagements on the telephone as I could not see the 

patient.  However only a few months ago I did the first of my teaching 

inputs with SPAT students on Zoom – interesting, but not the same as 

personal.  Then I thought if I had to do this more often, I would have to 

adapt.  Think of the times when I was in tears or rolling with laughter when 

watching a film. 

 

SPECIFIC THERAPEUTIC STRUCTURES AND NEW THEORIES 

 

Moving on from the more general points noted so far, I want to illustrate 

how my work within three disciplines has developed and cross fertilised.  

Probably a key-factor in my development was a realisation, that at 

supremely powerful moments in therapy I at times, and the patients, were 

physically and emotionally cutting through the intellect.  In my other 

writings 4 I have expanded upon the range of body locations i.e. when the 

emotional dialogue with my patients/groups evoked strong physical 

reactions: pins and needles; hair standing up on my arms; going cold as if 

the blood is draining from me; agitation and palpitations; tiredness and 

lethargy; feeling removed; physical reactions when feeling threatened; 

most significantly – my heart (left thorax region) feeling physically touched 

when dealing with wide ranging strong emotions.  On reflection that 

whenever such processes were triggered, sometimes fleetingly for 
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minutes, both I and the patient/group felt fused or bound together.  This 

was felt to be the ‘real’ therapy and everything else was virtual.  Of course, 

such moments could not have happened without everything else.  At these 

times the reality felt more concrete.  This then developed into a whole 

range of emotional loving states beyond the erotic/sexual factors.  This 

opened my eyes to new thoughts, technique and interaction.  I still held 

firm to much of what I had been taught but I was re-evaluating things from 

these new perspectives.  Although the three disciplines of group analysis, 

group analytic art therapy, and individual psychotherapy had their own 

properties I began looking at how they intertwined and influenced one 

another.  It would be too time consuming to go into detail about each of 

these but I will present some brief illustrations later.  However, with each 

of these I will emphasise Therapeutic Love and Heartfullness. 

 

I am currently trying to complete a new book on these matters and this 

has been many years in the making.  In a way it is virtual as it is floating 

around in the ether with some draft chapters having been pulled to Earth.  

Part of this process has entailed a wide literature search which has been 

daunting.  Recently I came across an article by Gavin Miller5 that is in 

keeping with my own developments.  He told me that much of this paper 

emerged as a result of Ian Suttie’s book on love and hate 6. Miller tells us: 

“Although psychoanalytic theory has changed significantly in the decades 

since Suttie’s contribution in ‘The Origins of Love and Hate’ his argument 

still holds…The Freudian model of love as aim – inhibited sexuality has 

receded… Tender feeling (which I suggest can be ascribed as a collective 

term for many components of my formulations of de-eroticised love – 

views of  Mr McNeilly) is still intellectually tabooed, yet with even less 

rational excuse than in Suttie’s  time – for there is now a significant 

amount of empirical research on infant development that challenges 

psychoanalytic reductive explanations.” (p669) 

Let me now share some brief illustrations taken from the three disciplines I 

have worked in. 
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INDIVIDUAL ART THERAPY 

 

As the majority of my art therapy practice has been with groups, my work 

with individuals has been minimal in comparison.  One illustration comes 

to mind.  A patient had been referred because of witnessing his colleague 

being electrocuted and dying as they worked on repairing electrical cables.  

He fainted at the time.  Many of his paintings reflected the trauma with 

cables, sparks, the pit they were working in.  His therapy progressed well 

to what we felt was successful but as our last session ended, and he was 

leaving the room he paused, stumbled and fainted.  This seemed a virtual 

replay of my symbolically dying. 

 

Another patient came with a range of psychosomatic symptoms and her 

art work reflected this along with a continuing sense of ambivalent 

engagement over a two year period but with some positive change and 

lessening of her somatic symptoms.  On the day of her first session I had a 

phone call saying she could not come as she was getting married, much to 

my surprise.  When her therapy finished, I heard that she got divorced the 

following week.  Make of this what you may.  With both of these the 

realities their relationship with me was in contrast to other external 

realities.  Therefore parallel realities were complex matters being played 

out transferentially.  At the time Heartfullness and Therapeutic Love had 

yet to appear. 

 

INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY  

 

When I would sit down for the first time with a new patient and ask them: 

“How can I help you?” this simple starting move had the intention of 

promoting them to tell their life stories, as much as they wanted at any 

given time and this in turn enabled them to depend on me.  Of the many 

patients I saw individually as well as in groups, there was in most cases 
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expressions of ‘therapeutic love’ in its many forms.  It is only in retrospect 

that I have reformulated my experiences as ‘therapeutic love’, whereas in 

the more distant past, such descriptions would be formed in 

psychotherapeutic parlance. 

This simple question of asking the patient how they want to be helped and 

in turn how they help us comes across in Groddeck’s writings. 

George Groddeck in ‘The meaning of illness’ tells us: “the patient helps the 

doctor make his unconscious conscious.  This is why I believe that the 

doctor should be grateful to the patient.  The patient is the doctor’s 

teacher.  Only from the patient will the doctor be able to learn 

psychotherapy”. 7 (p221) 

One patient whom I saw for about three years expresses a great deal in 

her final session.  I had a warm feeling of being fond of her which I voiced.  

I said that I found it as difficult as she did to say goodbye.  Both of us were 

sharing our sadness.  She couldn’t put her finger on why it was difficult to 

say goodbye.  Our relationship had been more important than with her 

closest friends.  A central focus/symptom over the years had been her 

somatization, with feelings being transformed into physical symptoms 

roaming around her body.  Now she was more able to hold emotions 

without somatization and this was at play in holding onto her loss and 

sadness here and now.  The life of the therapy was inside her.  She began 

crying silently and we were still for some minutes.  She said, “I don’t know 

what to say, but thank you.”  Me: “That’s enough, we have been through a 

lot together!  I’ll miss you too and I enjoyed working with you.” 

Developing therapeutic love, which is driven by the heart, starts with such 

a simple starting i.e. How can I help, moving into a vast array of 

manifestations, such as the culmination of the final session. 

 

 ANOTHER EXAMPLE: 

 

The following illustration is taken from the closing weeks of individual 

therapy.  By this point Mary is adventurous and relaxed in how she speaks 
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with me i.e. “hello Rudolf” (I have a red sunburnt nose) at the start of the 

session she says:  “it feels like you have a wall around you”.  This was how 

she felt at the beginning of therapy.  She says: “It’s like we’ve swapped 

roles”, “I would like to be tucked up in bed”, “does anyone ever go to 

sleep on you?”  At the time I felt she was trying to de-role me and over the 

closing weeks had wanted to know more about me and my friends by the 

close of therapy.  She feels that I know more about her than anyone and 

she knows so little about me.  She feels she doesn’t need me anymore.  

She says: “I’ve hurt your feelings, like I’m dismissing you!  Do you care 

about the things in the world that I care for?”  Although we looked at our 

time together, when we needed to uphold conventional boundaries, which 

also included sexual transferences, this developed into seeing that we 

could have a more friendly relationship if we met outside and how I was 

not afraid to be close to her, in fact we were close.  I had filled the space 

left by her Grandmother. 

As seen at the beginning of that illustration, Mary was playing with me. 

Another patient says to me; “it is like playing a game of ball with you, the 

ball is going back and forth in the things we speak about”.  This was almost 

the same in Robin Skinner’s S.H. Foulkes, the originator of group analysis, 

lecture some years ago in which he described learning from Foulkes was 

like a ball game.  This process had mobilised her to play more with her 

children. 

Sometimes language is not enough or elusive when trying to fathom 

emotional depths of that which emerges in the session.  Although at times 

particular sessions showed this struggle, I formulated this as a process 

which allowed space and time being required, waiting and holding until 

clarity and interpretation could be used.  (On reflection, it was the process 

of developing therapeutic love in a sweeping array of that being 

encountered over my time with individuals and groups). 

The following illustration hopefully shows this:  Samantha, at the start of 

the session gives me a written note.  This opens with: “the hearts been 

taken out of me. I can’t find the words” (she feels aimless) It felt like she 
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was handing me responsibility of her note.  After reading it, I hand it back, 

she asks: “any suggestions?” I remain silent.  We gradually discuss her 

difficulties in speaking about the note. She says: “Here (in the room) my 

voice sounds so loud, it comes back to me”.  This felt like an echo which 

resonated to a central feeling of emptiness, which was connected to her 

anorexia.  Words and language are fragmented which is in keeping with 

feeling that she is in pieces.  She felt taken apart by the previous intensive 

therapies: ‘The heart had been taken out of her!’ All her coping 

mechanisms had been dismantled.  The replacement coping mechanisms 

they provided no longer worked.  At one point I simply say: “Although they 

gave you particular coping methods, possibly you were looking for love, 

caring and understanding.  This is similar to being given materially from 

your parents but no emotional displays of love”.  This seemed to open the 

flood gates and she was now speaking freely.  This showed me the 

importance of not giving complex interpretations, as my simply 

commenting on love and its absence created a strong bond between us. 

Another patient, Veronica, had problems in finding a way of talking to me 

freely.  In one early session she felt there wasn’t a common ground 

between us and she had difficulty in talking about day to day things before 

opening up more difficult things.  More than other patients at the time I 

felt a strange impulse to take the role of a protective teacher.  She moved 

on to speak of her fear of getting old and getting wrinkles to which, she is 

preoccupied.  Then at the end of the session she says; “I’ve never told you 

this before but in the morning when I wake up, I get dressed as quickly as 

possible and I don’t want to see my body.  I don’t like having baths and 

when I take my clothes off to go to bed, I put my pyjamas on quickly.”  She 

didn’t know why she told me this apart from sharing her anxiety and fear 

of seeing moles.  I suggested that she may also not want to look at her 

natural bumps and curves as a woman.  I also suggested that if she did 

look long enough she may see something she likes.  Her disclosing did not 

appear to have any sexually charged erotic components.  Possibly as an 

aspect of therapeutic love she felt safe and some of her censorship was 
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diminishing.  These intimate disclosures emerged in later sessions and 

opening up at the end of sessions became a pattern.  Also, her dress 

became brighter and more feminine as we progressed and she began 

wearing makeup.  Increasingly the bond between us became stronger and 

at times when dealing with painful/sad areas, I was often close to tears 

with pains on the left side of my chest – heart.  This gave substance to my 

central tenets of Heartfullness as a physical and tangible experience and 

one element of therapeutic love.  In later sessions she acknowledges her 

view that she can go much further in therapy, linked to my telling her she 

is doing well.  I had intuitively linked this to a query on whether her father 

(deceased) gave her praise, which she confirmed that he had.  I then said; 

“so you still miss him!” the floodgates opened.  By my saying this simple 

statement, it was keeping the focus with father, not myself.  In so doing 

this is a ‘therapeutic love’ position as compared to transference 

formulations. 

A 17 year old woman came for assessment.  I had not expected her to look 

so young and more surprisingly, she was dressed in her school uniform.  

Throughout the interview I felt like adopting her, to get her away from her 

situation and thus negate the need for therapy.  She was an old head on 

young shoulders.  She was carrying all of her family’s woes and had 

symptoms of claustrophobia and depression since she was 15.  When 

describing her depression, she said, “I am exaggerating my feelings”.  She 

had difficulty in seeing that many of these thoughts and feelings were 

natural at 15 or 17.  This was a process once again of de-pathologizing and 

replacing it with therapeutically loving approaches.  When she eventually 

let down her serious and ordered speech and began crying, I was crying 

inside. When I focussed on the area of fun and play, she brightened up and 

said she was restricted as she was in the middle of exams.  I pointed out 

that she was only 17 and should be having fun.  She was told that as a child 

she used to like climbing trees and I asked if she still did this.  She smiled 

and said “that’s a silly question!”  I said, “sometimes if I get the chance, I 

still climbed trees.”  She fell about laughing saying that I was silly and 
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funny.  At this point it felt more like a silly older man having a playful 

conversation with a teenager, no longer a psychotherapeutic assessment. 

Therapeutic loving? 

 

JUST STAYING WITH TREES: 

 

Another patient used a metaphoric term during an assessment of; ‘falling 

out of her tree’ to signify times when she felt out of control and I 

spontaneously shared my own association of ‘rock a bye baby on a tree 

top’ and she initially responded literally to the time when she fell out of a 

tree.  I went on to look with her at the times when she wanted to be 

cradled and held.  As was to emerge in the course of her individual 

therapy, there were numerous wishes, demands for her that I fulfil these 

wishes.  For most part, over some years I did not give into these as I had 

felt her consuming nature which did have erotic elements.  As it happened 

this therapy occurred quite early in my career, post group analytic 

graduation.  As her feelings, thoughts, wishes, desires and phantasies were 

overt it demanded that I keep to conventional psychotherapy discipline. 

Certainly, at that time at least, work on the transference constellations 

were appropriate and had to be maintained.  Although there was a 

relatively successful therapeutic outcome she did feel unloved by me, but 

therapeutic love was not developed as it had with others, but my firmness 

and dependability, in part, provided an element of therapeutic love.  

Another element which helped was that I responded positively to the 

many ‘out of’ session crises, phone calls, and emergency meetings.  There 

was a predominantly primitive process developing which I felt was better 

dealt with interpretively but this was also alongside language of the heart 

in my, at times, maternal role by looking at how one didn’t have to 

intellectually understand what a mother gave but was safe in the 

knowledge that Mother (I) was there.  At the time I recall being cautious in 

respect to her regressive potential as some of my other patients were 

becoming regressed.  This brought into relief the impact multiple 
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regressive expressions have on the therapist, making caution a 

safeguarding mechanism i.e. ‘look before you leap’.  At such times the idea 

of maintaining therapeutic love is a tough task when my own heart was 

aching, as my patients were struggling with so much. 

Just sidestepping away from theory I was taken by a fictitious television 

series called ‘The New Pope’ and this quote is in keeping with my own 

findings regarding de-eroticised love.  The Pope, addressing his Cardinals, 

says: 

“We only have one problem.  The problem is love.  You will come to me 

and you will tell me (about) all the suffering in the world and I will say to 

you they are all hysterics of love.  Distortions of our ability to love. 

How are we to love? 

- with tenderness without passion.  Passion is the eternal enemy of 

humility. 

- every time our judgement is beclouded by ardent passions that 

consume us; we give love a dangerous concreteness. 

- in short, we are causing pain to ourselves and others.  Replace 

that concrete love with tenderness”. 8 

I think that passion is synonymous with sex/eroticism. 

 

GROUP ANALYSIS AND GROUP ANALYTIC ART THERAPY 

 

As it is many years since I conducted art groups, I do not have any pictorial 

illustrations which would illustrate these specifically.  Therefore, the 

following illustrations are taken from primarily verbal groups.  If these 

groups had functioned as art groups the members would have had 

space/time to create their own concrete images for the first section of the 

session and these would then be worked with accordingly.  As I speak 

about these groups, I’m sure that you will be creating your own mental 

pictures.  

It would not be possible in this presentation to do justice and explain in 

detail group analysis and group analytic art therapy.  Suffice to say that 
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group analysis originated post 2nd World War by Dr S. H. Foulkes and I 

developed this into group analytic art therapy since 1978.  Some of you 

will be equipped with more knowledge.  As with the previous commentary 

on individual modalities let me present a few short vignettes which 

hopefully will contextualise ‘Heartfullness and Therapeutic Love’. 

In trying to locate and choose what I could bring to you which would 

convey understanding and clarity about group analysis, this was next to 

impossible bearing in mind the theme of our congress.  Nevertheless there 

are similes where more than one reality co-exists just as real and virtual 

have been concretised via computers i.e. silence and dialogue in sessions; 

individuals and group as a whole; present and past.  Groups, like 

individuals in pair therapy, will be functioning on many levels.  A similar 

dual position to the virtual dichotomy can be seen when a virtual 

dissociation can occur at the time of an original trauma (mentally 

removing oneself) and a real, direct experiencing this in the course of 

therapy when it is safer to do so.  So, I shall set aside further elaboration 

on theory and give you some illustrations. 

Seldom do group analytic groups function without some attention to 

individuals.  Broadly speaking we are attentive to the individuals overall 

need in the pursuance of group membership.  There are times when we 

have to pay more attention to one or more individuals during a session, or 

for example, at times of concern or crisis.  Also, there may be times in the 

course of a session an individual may leave the room upset and the group 

analyst, or another member, follows to attempt a return.  On the positive 

side, if we can call it that, there are particular individuals who, because of 

their unique personality can bring something to the group which adds 

greatly to the whole group’s potential development.  These are:  those 

who take great risks with disclosure, empathy, humour, insight, motivation 

to help others.  In line with my newer ‘therapeutic love’ hypotheses they 

ooze love and hope, showing that it is possible to really change as a result 

of being in the group.  If they miss a session there is a great hole in the 
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group.  It is through these people that I came to see the place and power 

of the heart as a driving force in therapeutic love. 

 

For example, Samantha joins an existing group and finds her first session 

too much and runs out of the room in tears.   I follow her and convince her 

to return.  Before she had joined the group I had formed a good contact 

with her through the assessment period which helped to get her back to 

the group.  The others were relieved as Samantha was able to open up 

about what had sparked this off.  As the weeks and months developed, she 

gained in strength and by her willingness to open her heart to people and 

give others support, she quickly became a leading figure in the group.  She, 

in turn, uncovered in greater detail her past childhood traumas and how 

she had rectified the parts of her life that had been affected which was an 

incentive for the others to follow suit.  She gradually reduced and stopped 

her anti-depressant medication and her anorexia was improving.  She 

came to be extremely valued by the others.  An added bonus for the group 

was that it became a caring and trusting group which could also return the 

love that Samantha evoked to one another. 

Earlier I alluded to ‘being in the moment’.  In a fictitious novel built around 

facts of Mary Magdelene, Marianne Fredriksson writes: “presence is 

perhaps the innermost form of love.” 9 (p142) 

‘Being in the moment’ is a relatively common phrase and applied to many 

settings.  Outside the world of therapy, I have to be very much in the 

moment: i.e. the golf course.  Golf is a game with such a philosophy and is 

also built on paradoxes, i.e. keep still as you swing the club; don’t hit the 

ball!  Response; how can I make the ball move if I don’t hit it.  Response: 

it’s the golf swing that you make and the ball gets in the way.  The ball 

moves through the swing.  If one’s focus is on hitting the ball this reduces 

the swing only to the club face and ball moment of impact, and misses the 

subtle complex properties of the golf swing.  Therefore, such areas as the 

acts of being with the patient; being attentive; group members saying ‘I’ve  

been where you are’; ‘you don’t need to justify’; ‘It must have been so 
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painful for you’; ‘I feel so happy to see how you’ve changed’ describes the 

need to ‘be in the moment’.  There are numerous theoretical terms which 

can be applied: empathy, identification, resonance, compassion, to name a 

few.  The newer concepts of ‘therapeutic love’ feels more appropriate as a 

framework which facilitates such elements to be processed.  For example, 

Simone opens up for the first time in the group her guilty feelings that she 

was to blame for her daughter’s birth defects.  This is very moving and the 

others gently spoke with her, sharing some of their own guilty feelings.  I 

say that: “It’s important for us to just hold onto the strength of these 

feelings without needing to do anything further.”  This surprised Simone, 

that people were accepting and not criticising her.  There was more help in 

this than providing helpful suggestions for action.  This way of 

experiencing such moments goes to and from the individuals and the 

group’s heart.  Words and associations are subsequently ways of 

conveying love.  Over the course of time such sessions build up, layer upon 

layer of progressions, with the group’s safety and security established. In 

turn this will more likely create a permissive environment in which people 

can be more challenging of one another.  Groups which are dominated 

with the drive to ‘sort things out’, a preponderance of ‘conflict resolution’, 

‘breaking down defences’, I feel will be less effective than the loving 

group. 

In my proposed book I explore the dynamics of favouritism, i.e. having 

favourite patients and groups.  Rarely have I disliked either.    I remember 

being very fond of one particular group and my liking everyone most of 

the time, (there were some difficult times) along with experiencing 

negativity of one form or another.  What seemed to run through this was 

that individuals would like great risks of disclosure which then formed an 

atmosphere of receptiveness and resonance, leading to further disclosure 

and mutual care and attention.  For example, one woman, Lynda, movingly 

described her traumatic childhood in some detail.  I am not at liberty to 

specify what these details were, however, the group was clearly moved, 

some were crying, empathically supporting Lynda.  This led to increasing 
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disclosures from nearly everyone.  I initially did not have to say anything.  

As the starting point of Lynda’s disclosure had been initiated through her 

talking about a current crisis in her family, I focused upon this.  I suggested 

that within the various crises they spoke about, they were searching for 

love but inadvertently the crisis was an enactment which took them away 

from love.  In a way this had been shown in Lynda’s detailed reflections 

from her childhood and what had been associated to by others.  These 

comments seemed to pull things together and there was a collective 

feeling of closeness and warmth.  It moved on to further dialogue around 

feelings that they were loveable and the struggles to love oneself.  

Probably, for a group to reach this level of functioning it has to go through 

many stages of development.  Approximately two years earlier this group 

had survival challenges and teething problems for some new members.  In 

one session it felt like a coup.  The group had been going through painful 

silences; feeling cheated by me; helpless feelings; they were not being 

directed; unless I changed some were going to leave.  At that stage I was 

relying on Bion’s ‘Basic Assumption: ‘Defendence’, ‘Fight-Flight’ theories, 

which were formulated as whole group interpretations at the end of 

sessions.  A far cry from therapeutic love.  By using Bion’s group, as a 

whole, theoretical applications, it was not enough, or indeed inappropriate 

at times, to assist each individual to be considered in their own right.  It 

may have made things worse at times so one can see that this group had 

to progress through extreme and polarised positions. 

I would be failing if I did not speak about my own love as it has emerged in 

my work.  

 

One individual whom I felt a love for was Caroline.  In thinking about this 

love the simplest way of describing this was a feeling of warmth and 

closeness to her, but at a certain distance.  She had gone through a very 

traumatic childhood and emerged with great strength although she 

underestimated this, i.e. she reached a strong abstinence after almost 

dying from alcohol poisoning and had been abandoned at 13, surviving 
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alone from then.  There was a sense of beauty when she contributed to 

her group.  She would listen quietly to others and, although she rarely 

spoke what she said of others was astute, profoundly understood and 

welcomed by the others.  The sense of togetherness was there at such 

times which I now see as loving gestures.  Sadly, Caroline undervalued 

such contributions.  There were times when she focused on her own 

struggles and the group was supportive.  One such time was when she 

reported visiting the hairdressers, a task she always baulked at as she did 

not like her hair being touched.  As she unfolded the hairdresser story she 

broke down in tears, not knowing why she was crying.  I passed her the 

box of tissues.  Others began crying.  Caroline felt she was making 

everyone cry but the others disavowed her of this.  She felt her problem 

was of little consequence compared to Barbara and Helen’s cancer 

concerns.  The others said that Caroline’s problems were equally 

important.  I did not say a great deal but at one point suggested that for 

Caroline and the others this highlighted the conflicts of touching and 

intimacy.  They were also allowing a level of intimacy in the group just now 

in their sharing and crying.  This was reflective in such things as when 

Caroline said she didn’t know why she started crying, and said; “I don’t let 

people know how I feel!” 

Me: “Well, you’re doing it now!” 

 

As the session progressed everyone opened up more on particular parts of 

their lives when there had been struggles to be intimate.  As much of this 

was sad and painful there was also a feeling of closeness and containment.  

At times when Caroline spoke, I felt the tears welling up in me and it felt 

good to be in the group.  They could also see that I was tearful but they 

didn’t press me to say anything. 

 

Possibly one of the factors that promoted me to experience Caroline as a 

favourite was her commitment to the group; rarely missing and always on 

time; her genuineness in her contributions to others.  She, in many ways, 
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represented the group analytic ethos.  More simply, I just liked her.  I 

found myself smiling when she spoke and almost crying when she was 

unhappy and distressed.  I wanted to protect her and once I had a fantasy 

that I’d like to adopt her.  Her directness and honesty was infectious.  She 

had trouble making changes in her life outside, but she kept trying.  Often 

my heart would jump when a group member would give the most 

caring/loving intervention or a gesture, that far outshone an elaborate 

interpretation that I had silently formulated, waiting to be released to the 

group. 

 

With all of these illustrations my psychotherapy core has been 

psychodynamic As I developed over the best part of 40 years work in 

different settings much has developed in each separate model, both 

consciously and unconsciously; there has been a great deal of cross 

fertilisations, i.e. art therapy models have imbued word, language and 

dialogue expansively and words, as used in conventional verbal therapies, 

cannot be conceptualised without mental pictures being formed 

individually or collectively.  It was not my earlier psychodynamic theories 

and practice which has led me to these conclusions but that which 

emerged spontaneously from I know not where.  However, it has been my 

feeling that it has all boiled down to the heart’s influence.  Therefore the 

foregoing illustrations imply that along with their resting on the ‘real’ 

psychodynamic principles in action newer principles on Therapeutic Love 

and Heartfullness were virtually developing alongside.  As these matured 

they became more real, and previous elements could now be ascribed as 

virtual. 

 

THE PORTUGUESE STUDENTS DEVELOPMENT OF MY WRITINGS 

 

Over the years I have been honoured by S.P.A.T. in being part of their 

formal teaching through the development of a ‘Group Analytic Art 

Therapy’ course as a central part of their Art Therapy qualifying courses.  
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Here I have been able to build on recognised group analytic and other 

psychodynamic perspectives as well as develop new theory, some of which 

began as presentations and ‘Key Note’ addresses at previous congresses.  I 

have seldom been disappointed with the students’ enthusiasm and 

motivation during this time.  Equally this has allowed for changes within 

myself and I have gained from a more fluid, flexible, creative approach in 

contrast to my input to British art therapy and group analytic trainings. 

Increasingly I felt more real in the Portuguese setting and I could see how 

restrictive the British trainings were, and possibly still are.  Some of the 

things that felt easier in Portugal, i.e. lateness in attending sessions or 

patients needing to go to the toilet didn’t always have to be interpreted or 

need long exploratory dialogue upon defence mechanisms.  Unlike a dry 

seminar on theory, which students in Britain were expected to go through 

with a fine tooth comb, theoretical papers on counter-transference, as one 

example.  The Portuguese students spontaneously took my writings and 

changed the theoretical explorations, either through dramatic/activity or 

creating art works which had been inspired from the printed page.  I was 

seeing myself anew.  Hence, my words became the picture.  Consider this 

in more formal/rigid training Institutes when verbal dialogue is the main 

instrument.  It may be seen as a defensive avoidance of theoretical 

understanding, and sometimes it is.   

 

Hopefully we have devised a way to show you this.  I want to thank the 

students for granting me permission to make use of these images. 

This paper developed group analytic art therapy with particular attention 

to 5 types of images: 

 

 The Blank Page 

 The Written Word 

 The Shocking Image 

 The Recurring Picture 

 Copied Pictures 
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It became a chapter in Gilroy and Dalley’s book: ‘Pictures at an Exhibition 

in 1989. 10 I was struck by how the students had used my theoretical 

formulations portraying a different slant.  It would not be appropriate to 

go into this paper as it moves us in a new direction.  My intention in 

showing this was to illustrate the creative potential of those learning from 

their forebears and making it greater or different from the original. 

 

In closing let me be bold enough to offer some suggestions if you continue 

to provide therapeutic practices via technological aids.  With whatever 

adaptation to your method consider love, how you show this to your 

patient and accept it from them.  If using a psychodynamic/analytic 

framework how will this be experienced with an ‘actual’ screen, or if you 

are seeing them in person with masks and visors, on top of the opaque 

screen that was there before Covid 19.  If you are drawn more to analytic 

interpretations, how will this work via the concrete computer screen.  A 

little warmth with a smile and tenderness in phrasing being thrown into 

the mix can go a long way.  Those of you from humanistic approaches, 

mindfulness, person centred etc, the computer screen may not be such an 

obstacle, as warmth and tenderness is already written into their practice.  

However, irrespective of therapeutic modality, the patient needs to feel 

central to the therapist’s attention, to feel cared or and loved in whatever 

form that may be, but not erotically.  Thus the computer screen is no 

longer an irrelevant obstacle/hurdle if this is achieved as all parties feel 

united. 

 

Remember, these are comments of a retired, virtual psychotherapist.  

When I think back to the many individual patients and groups I have 

worked with, it is as if the reality was that which lay beneath – 

‘Heartfullness and therapeutic love.’  Even though they were real and 

primarily psychodynamic they now appear virtual to me. 
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«ENTRE A REALIDADE E A 

POSSIBILIDADE DE 

REINVENTAR» 
PROJETO DE ARTE-TERAPIA COM ADOLESCENTES 

INSTITUCIONALIZADAS.  

 

Pinto, Helena e Teixeira, Filipa 

 

A adolescência é uma fase rica em experiências, descobertas, conquistas e 

irreverências, mas também sentida e vivida como algo labiríntico, obscuro, 

incompreendido, com constantes mudanças, transformações, dúvidas e 

questões. A validação por parte do outro é procurada nos pares e na 

idealização das pessoas de referência. Identidade é a palavra de 

“estandarte”, em construção. Viver esta demanda (que, por vezes parece 

não ter um fim) a par com as repercussões psíquicas da negligência 

parental e maus tratos que conduziram à institucionalização, pode ser 

aterrorizador e vivenciado com uma autêntica guerra interna e externa 

que coloca em causa a conquista de um sentido de self coeso. Nesse 

processo a Arte-Terapia proporciona uma outra via de expressão 

emocional e de diálogo com o mundo interno. Num ambiente securizante 

e de valorização, onde o processo criativo e o objeto resultante também 

“falam”, promove-se a possibilidade de trabalhar simbolicamente a 

(re)criação de partes do self, e assim, a “possibilidade de (se) reinventar”.  
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BREVE DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Este artigo pretende dar a conhecer o projeto de Arte-Terapia Institucional 

que desenvolvemos entre 2016 e 2018, com adolescentes 

institucionalizadas em Centro de Alojamento Temporário, retiradas à 

família por ordem judicial. Pretendemos descrever, de forma geral, como 

se organizou o projeto, assim como sublinhar as principais potencialidades 

que se manifestaram em cada ciclo da intervenção. 

A intervenção, que teve uma duração de três anos, aconteceu no âmbito 

da prática institucional da formação de Arte-Psicoterapeutas da Sociedade 

Portuguesa de Arte-Terapia.  

O modo de intervenção eleito foi a Arte-Terapia Vivencial Potencial (do 

Modelo Polimórfico de Arte-Terapia), não diretivo e centrado na criação, 

que privilegia a expressão livre, tendo em conta as potencialidades dos 

mediadores, materiais e técnicas propostas.   

O grupo inicial constituiu-se por seis adolescentes, raparigas, entre os 12 e 

os 17 anos, encaminhadas pelos técnicos da instituição, cujos motivos da 

retirada à família se relacionaram com negligência parental, maus tratos e 

abuso. 

Foram realizadas no total 95 sessões com a duração de 2h30 (realizadas ao 

final do dia), das quais 90 sessões foram de regularidade semanal e as 

últimas 5 sessões pertencentes ao 7º ciclo (ciclo de encerramento) de 

frequência quinzenal, de forma a preparar o final da intervenção 

institucional.  

 

AVALIAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

Antes do início da intervenção, realizaram-se três sessões individuais com 

cada uma das adolescentes, onde foi estabelecido o primeiro contacto, 

recolhida a sua narrativa de vida e foram aplicados alguns instrumentos 

(escalas) pré-existentes e construídos por nós para, posteriormente, aferir 
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a evolução dos aspetos criativos, relacionais e de autoconceito das 

adolescentes. Estas sessões, que inauguraram a relação terapêutica, 

permitiram-nos aferir necessidades específicas e definir as intenções 

terapêuticas iniciais para cada uma das jovens. Solicitámos também 

algumas criações livres e temáticas. Parte desta avaliação foi repetida num 

momento intermédio e no final do projeto, para uma perspetiva evolutiva, 

sempre interpretada à luz da história pessoal das adolescentes e dos 

acontecimentos de vida do momento. 

Ainda nesta fase de pré-intervenção e de sessões individuais, trabalhámos 

com as adolescentes questões motivacionais, geriram-se expectativas e 

fomos delineando algumas normas grupais de bom funcionamento (e que 

foram alvo de um acordo comum na primeira sessão de grupo). 

Durante a intervenção, após cada sessão terapêutica foi realizado um 

relato da observação da dinâmica de grupo, dos aspetos criativos e 

elaborativos de cada jovem, com o apoio de uma grelha de observação. 

Paralelamente à intervenção, tivemos sessões quinzenais de orientação 

com o Dr. Ruy de Carvalho, onde foram debatidas e aprimoradas as 

planificações de todas as sessões e ciclos, assim como discutidas eventuais 

situações que surgiram no grupo. 

Foi mantido, ao longo da intervenção, um contacto regular com a equipa 

técnica responsável pelas adolescentes na instituição. 

 

MODO DE INTERVENÇÃO E FOCO INTERVENTIVO 

 

A Arte-Terapia Vivencial Potencial, não sendo um modo temático, 

privilegia a expressão livre centrada na criação, proporciona a descoberta 

interior, manifestação e a nutrição do Eu, desenvolvendo a imaginação e a 

criatividade (Carvalho, 2012). 

Esta intervenção foi organizada por ciclos nos quais foram consideradas as 

potencialidades simbólicas, criativas, comunicacionais e de concretização 

dos mediadores, recursos e materiais. O papel do arte-terapeuta centra-se 
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essencialmente na mediação das relações de grupo, na disponibilidade 

empática, facilitação e contenção.  

Neste sentido, com base na literatura e nas sessões de avaliação iniciais, o 

nosso foco interventivo incidiu sobre as seguintes necessidades:  

Dificuldades de expressão de sentimentos e a sua tomada de consciência; 

baixa autoestima; dificuldade em simbolizar; questões relacionadas com a 

perda e o luto; e as dificuldades de vinculação e de adaptação à nova 

realidade (institucional) que vivenciavam (muitas vezes como um estado 

de suspensão e de espera que algo, idealizado, acontecesse). 

Através da linguagem simbólica das artes procurou-se:  

Estimular a comunicação, a expressão e a significação do processo e do 

objeto criativo; valorizar a história pessoal; ativar a espontaneidade e a 

criatividade, ao serviço da resiliência; aceder ao prazer de criar e 

desenvolver o imaginário; possibilitar a evocação de acontecimentos 

traumáticos e a integração de sentimentos dolorosos através da criação. 

Sendo uma intervenção de grupo, tornou-se possível, a partir das 

interações e ressonâncias experienciadas nas partilhas e nas criações, 

trabalhar as relações e o sentimento de pertença, muitas vezes frustrado 

noutras experiências grupais da vida destas adolescentes. 

 

CICLOS DE INTERVENÇÃO E PRINCIPAIS POTENCIALIDADES 

 

Os ciclos de intervenção tiveram por base conceitos artísticos. Estes ciclos, 

tal como todas as sessões que os compuseram, foram planificados tendo 

em conta uma reflexão e pesquisa acerca das potencialidades simbólicas, 

comunicacionais, criativas e de concretização dos mediadores artísticos, 

materiais e técnicas propostas, e também, tendo em conta as 

necessidades que iam surgindo no grupo. 

Foram conceptualizados sete ciclos, cada um com aproximadamente 10 a 

15 sessões, que apresentamos brevemente, referindo as potencialidades 

mais significativas de cada um: 
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O primeiro ciclo de criação coletiva e do ateliê conteve o nascimento do 

grupo e a apropriação do espaço arte terapêutico. Deste modo, incidiu 

sobre as ligações. Nas propostas criativas, usaram-se fios, linhas e redes 

como forma simbólica de conexão do grupo. As criações coletivas 

alternaram com as criações individuais, ensaiando o movimento do “eu” 

no “grupo” e do “grupo” em “mim”. Procurámos propostas contentoras e 

cujo resultado final tivesse um impacto estético agradável. O ciclo teve a 

duração de três meses e pautou-se por algumas resistências e obstáculos. 

Tratou-se de um ciclo de adaptação, de ensaio das relações, de procura de 

lugar, com frequentes expressões de agressividade e frustração. Ainda 

assim, foi um ciclo muito investido e do qual resultaram criações que 

ganharam o cunho de emblema de grupo e que permaneceram no 

imaginário do grupo até ao final da intervenção (reaparecendo, de tempos 

a tempos, por associação, em algumas partilhas das adolescentes). 

 

O segundo ciclo de pintura gestual e abstrata procurou ativar e explorar o 

poder criativo do inconsciente através do automatismo psíquico, expresso 

no gestualismo pictórico. As propostas incluíram pintura com trinchas, 

esponjas, pintura com berlindes, “dripping”, pintura com mãos e corpo, 

entre outras, invocando a dinâmica corporal para a construção da 

composição. Foram propostas criativas onde houve menos controlo sobre 

o resultado e assim, uma maior possibilidade de projetar sentimentos e 

emoções, atribuindo-lhes e criando novos significados. Foi um ciclo que 

apelou à espontaneidade, à aceitação e integração do erro e que 

propiciou, de uma forma mais visível e partilhada do que anteriormente, 
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momentos de prazer e sentimentos de liberdade. No final deste ciclo, 

observámos uma viragem positiva nas relações grupais, agora mais 

próximas, dentro do espaço arte-terapêutico e com mais contacto físico, 

entre as adolescentes, e também connosco (na procura de aconchego, 

bem como nas saudações e despedidas das sessões). 

  

O terceiro ciclo de modelação e criação 3D incidiu no poder criativo do 

indivíduo, de modelar à sua imagem. As propostas criativas utilizaram 

plasticina, massa de modelar de cor branca, barro e modelagem de partes 

do corpo utilizando ligaduras de gesso. De mencionar que no presente e 

nos restantes ciclos, foi tida em consideração a transição do mediador do 

ciclo anterior para que a passagem entre os materiais fosse vivenciada de 

forma segura. Assim, as propostas iniciais foram de pintura com barro e 

pintura com plasticina. O restante ciclo centrou-se em transformar o 

inanimado e informe em algo com significado e sentido, tornando-se num 

desafio simbólico da capacidade de fazer nascer e de dar “corpo”. 

Aclamando às memórias mais antigas do brincar, foi possível criar e recriar 

várias vezes o mesmo objeto, assim como permitir a descarga das tensões 

internas, onde a agressividade e a frustração estiveram integradas no 

processo.  
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O quarto ciclo de escultura com recicláveis: objetos reconfigurados 3D 

focou-se no processo “alquímico” de transformar algo que não é precioso, 

num elemento valioso. Através de materiais de desperdício foi possível 

criar objetos tridimensionais, onde selecionar, abdicar, reutilizar, 

reorientar e reformular foram essenciais para a nova reconfiguração 

criativa. Este ciclo coincidiu com momentos mais difíceis e dolorosos da 

vida das adolescentes, mas também com uma fase em que o grupo, agora 

coeso, conquista uma nova dinâmica, apropriando-se do espaço arte-

terapêutico, conseguindo autorregular-se e recapturar uma das 

adolescentes que dá indícios de desistência.  

 

 

O quinto ciclo de criação e manipulação de marionetas incidiu no poder 

mágico de “dar vida” a um personagem. As propostas envolveram a 

criação de marionetas de fios, marionetas de varas, de papel, entre outras. 
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A última proposta foi a criação, em grupo, de uma marionete de tamanho 

real, a qual reuniu em si os aspetos sombra do grupo, transformando-a na 

“bruxa má” das histórias. Este mediador possibilitou trabalhar aspetos 

recalcados, rejeitados e escondidos do self. Após a finalização de cada 

marioneta, foi sugerida a criação de uma história de vida para a mesma. 

Tal permitiu ao grupo abordar simbolicamente as temáticas de abandono, 

idealizações parentais, procura de amor, mortes, entre outras, abrindo a 

possibilidade de projetar de forma transmediada e explorar transmutando 

os seus próprios temas internos. Este ciclo foi marcado por momentos de 

grande ressonância entre as adolescentes com manifestações de 

proximidade e afeto. 

 

O sexto ciclo foi de construção de histórias e cenários para as marionetes 

(do ciclo anterior). Este possibilitou imaginar, sonhar e experienciar 

papéis, através da ativação dos arquétipos das histórias. Através deste 

mediador foi possível refletir e projetar simbolicamente os pensamentos, 

desejos, medos, anseios, vivências e experiências pessoais. Neste sentido, 

esteve igualmente implícita a projeção de situações de conflito e ensaio da 

sua possível resolução. Os cenários materializaram o espaço das histórias, 

mas também permitiram a criação física de um espaço contentor para as 

adolescentes. Algumas histórias foram dramatizadas com registo de vídeo 

pelas adolescentes. 
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O sétimo e último ciclo consistiu na criação de um scrapbooking que 

permitiu revisitar o percurso arte terapêutico de forma criativa, bem como 

alicerçar os seus ganhos. A personalização do caderno foi realizada através 

de imagens impressas das criações desenvolvidas ao longo do processo, 

enriquecidas com carimbos, materiais riscadores, papéis fantasia, entre 

outros materiais de collage. A possibilidade de selecionar, ressignificar, 

sintetizar, reinventar e recriar a partir das mesmas, atribuiu às 

adolescentes a autoria do seu próprio livro, tendo estas a capacidade de 

decisão dos conteúdos que aqui permanecerão registados, à semelhança 

das escolhas que poderão ou não fazer no seu caminho ou na forma de 

vivenciar as vicissitudes da vida. Este ciclo espelhou igualmente a 

necessidade de encerramento de ciclos na vida e a importância de 

conseguir vivenciar e lidar com as emoções de forma construtiva, criativa e 

com um sentido de coesão interna.  
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Conclusão 
 

O processo arte-terapêutico é algo que vai sendo construído, formado e 

alicerçado à medida que o mesmo acontece. Neste sentido, a intervenção 

terapêutica foi sofrendo alterações, modificações e adaptações, consoante 

as necessidades e os acontecimentos que fomos vivenciando com o grupo. 

Durante o percurso, foram exaltadas dificuldades, dúvidas e anseios, 

ultrapassados com a investigação, reflexão, análise e na partilha de 

dúvidas com o grupo de orientação e orientador. As situações de 

negligência que estas adolescentes vivenciaram e a sua vulnerabilidade, 

foram ressoando, gritantemente, nas suas atitudes, comportamentos e 

expressões. Inicialmente, o seu envolvimento no grupo de Arte-Terapia foi 

uma conquista árdua, constante, com avanços e recuos, bem como o 

ultrapassar de algumas resistências. Os primeiros dois ciclos de 

intervenção foram, maioritariamente, caracterizados pela intensa 

agressividade latente, projetada pelas jovens (muitas vezes, de forma 

explícita), onde a contenção, o holding e a gestão de limites foram 

essenciais para a continuidade da intervenção. Neste sentido, a relação 

terapêutica construída foi essencial e fundamental, sendo a co-terapia 

uma mais-valia em contexto grupal, tanto ao nível da facilitação, 

contenção, observação dos processos criativos, avaliação das necessidades 

do grupo e projeção de intervenções a aplicar, bem como na compreensão 

e gestão da contratransferência. Outra vantagem constatada é a 

possibilidade, para cada uma das adolescentes, de atribuir diferentes 

papéis às artes-terapeutas, por vezes de forma alternada, entre o papel 

paternal (limites) e o papel maternal (colo) ou o de orientador (dar 

instruções) e de apoio nas propostas (auxiliar e demonstrar). E, ainda, a 

possibilidade de se “zangarem” com uma das artes-terapeutas, mantendo 

a relação inalterada com a outra. Tendo em conta a especificidade do 

contexto arte-terapêutico, algumas destas dinâmicas foram atenuadas e  

trabalhadas através da criação. Com base na observação, nos registos e 

outras ferramentas usadas para avaliar o impacto da intervenção nas 
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adolescentes, mencionamos abaixo alguns aspetos gerais ao grupo, 

conquistados de forma evolutiva durante o processo de Arte-Terapia: 

Houve uma evolutiva apropriação do espaço, do tempo terapêutico e da 

autorregulação do grupo (ao nível das regras e da motivação para criar); 

um aumento de criatividade, observável durante o processo criativo, no 

manejo dos materiais e no objeto resultante; verificou-se uma modelação 

do relacionamento interpessoal (visível sobretudo na capacidade de apoio 

mútuo em momentos de crise); maior investimento e envolvimento nas 

criações (individuais e em conjunto); a existência de demonstrações de 

afetividade, mais espontâneas e mais frequentes (no contacto físico e, 

posteriormente, através da expressão verbal); uma maior resistência à 

frustração (no ato de criar e com os materiais); uma evolução positiva na 

partilha de factos pessoais e na evocação de memórias, que se tornaram 

mais frequentes e relativas a vivências mais significativas; o acesso a novas 

significações com base nas criações, elaborando aspetos existenciais 

tornou-se mais frequente; mais autenticidade na criação e na expressão 

de sentimentos positivos e negativos; e, evolução positiva na criação de 

vínculo e na capacidade relacional, no seio do grupo e com as arte- 

terapeutas, dentro do contexto da sessão. 

A intervenção foi planificada e conduzida de forma a possibilitar às jovens 

alicerçarem os ganhos terapêuticos e ancorarem a experiência de grupo 

enquanto moradora no(s) seu(s) mundo(s) interno(s) e por isso, 

esperançosamente, passível de se transferir para outros contextos das 

suas vidas. 
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TRAÇOS EXISTENCIALISTAS 

NA ARTE-TERAPIA 
 

                                                                                                

 

Ramos, Elisabete 

                  

 

 

Antes de mais, convém referir que o Existencialismo é uma corrente 

filosófica que procura compreender a existência humana partindo da 

própria existência, em diferentes aspetos: concreto, afetivo, histórico e 

particular, considerando a liberdade de ser e as unicidades de cada 

indivíduo.  

Esta corrente difere das Filosofias racionalista, metafísica, do idealismo e 

do positivismo, pois não valoriza apenas a razão, crê que conferimos 

significados às nossas experiências, e que não somos apenas seres 

racionais, mas também afetivos. 

O próprio termo "existir" tem origem no latim 'exsistĕre', que indica ser, 

estar, manifestar-se, aparecer, emergir, representa o movimento de estar 

junto às coisas do mundo.  Desta forma, o existencialismo entende que a 

existência vem antes da essência, ou seja, não há uma essência que 

determine o modo como cada pessoa irá se tornar, mas cada um se 

constitui por meio de sua experiência no mundo, levando-nos muitas 
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vezes à angústia, sendo assim resultado das escolhas que fazemos. Todos 

somos livres para fazer escolha, somos responsáveis por nossas escolhas.  

Aqui entra a Arte-Terapia pois tem por base o ser humano e o seu 

equilíbrio. Neste contexto, fazemos referência ao seu pioneiro, ao artista 

inglês Adrian Hill. Ele publicou, em 1945, o livro ‘Art vs Illness’, em 

português, Arte versus Doença. Adrian Hill quando esteve internado num 

Sanatório para tratar uma tuberculose, durante esse período da sua 

doença e regeneração, passou o tempo a pintar. Os médicos que o 

assistiam puderam observar um aceleramento na sua recuperação e um 

estado geral de bem-estar patente. Depois da sua recuperação, 

convidaram-no a voltar ao hospital para fazer pintura com os pacientes do 

Sanatório. 

A Arte-Terapia/Psicoterapia destaca-se como um método de tratamento 

psíquico que utiliza mediadores artísticos no contexto de um processo 

terapêutico específico. Isto resulta numa relação terapêutica própria 

baseada na interação entre o sujeito (criador), o trabalho artístico 

(criação) e o/a arte-terapeuta/psicoterapeuta. O recurso à imaginação, 

simbolismo e metáforas enriquece o processo. As características acima 

referidas facilitam a comunicação, o ensaio de relações de objeto e a 

reorganização de objetos internos, uma expressão emocional significativa 

e um maior autoconhecimento, libertando assim a capacidade de pensar e 

a criatividade. (Ruy de Carvalho, 2001) 

A Arte-Terapia/Psicoterapia abrange a arte na relação terapêutica, 

contudo tem regras fundamentadas a outros modelos psicoterapêuticos, 

bem como na experiência clínica. 

A Arte-Terapia liga-se aos afetos, em suma às questões existenciais do ser 

humano, implicitamente às suas próprias angústias e não só. 

O Filósofo existencialista Kierkegaard escreve a partir de sua experiência 

pessoal, onde se vão juntando situações de depressão, uma amargura 

devido à morte dos irmãos, a relações conturbadas com o pai e com a 

noiva, rompendo o noivado. No entanto, estas vivências vão assim 

contribuir sem dúvida para a sua produção filosófica, dando destaque à 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 135 

 

   

existência humana. A escrita foi assim um meio de superar as suas 

próprias questões existenciais. 

Segundo este Filósofo: “A vida só pode ser compreendida, olhando-se para 

trás, mas só pode ser vivida, olhando-se para a frente”. E esse é também o 

objetivo do Arte-Terapeuta. 
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ARTIGO DE REVISÃO 
 

“O sofrimento não traz ideias. Se 

trouxesse, podíamos simplesmente bater 

em alguém com uma marreta e sairia de lá 

uma ideia. Os prisioneiros acorrentados 

seriam os maiores artistas do mundo.” 

David Lynch 
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RESUMO 

 

A carreira nas Artes traz bastantes desafios inesperados. Os artistas são 

um grupo especialmente vulnerável à instabilidade profissional e vários 

outros factores de stress emocional e físico para os quais não são 

preparados durante a sua formação e que têm repercussões no seu bem-

estar pessoal e na sua produção criativa. As carências do sector artístico 

devem-se ao desajuste das estruturas de suporte à complexidade do 

mercado da Arte e à insuficiência de investimento que são notadas 

globalmente. Isto relaciona-se com a falta de reconhecimento do papel 

social dos artistas, devida a um desconhecimento geral sobre as 

necessidades do seu trabalho e a preconceitos comuns originados no mito 

do ‘Artista Faminto’, que retira importância aos aspectos financeiros da 

Arte.  

 

Com base na literatura das áreas de estudo de saúde mental, sociologia 

e mercados de Arte e também em relatos pessoais de profissionais, o 

presente texto pretende retratar o panorama socio-económico das 

profissões artísticas, identificar as suas principais carências e sugerir 

medidas eficazes de suporte. Por fim, abordam-se possíveis implicações 

psicopatológicas das vivências descritas e são ainda discutidas potenciais 

aplicações da Arte-terapia na sua abordagem terapêutica. 

 

O MITO DO ARTISTA FAMINTO 

 

Em 1851 Henri Murger publicou Scènes de La Vie de Bohème, histórias 

de artistas que viviam alegremente na pobreza para se dedicar apenas à 

sua arte, trocando os confortos materiais por um estilo de vida boémio 

que era sublime na mesma medida em que era marginal (37). O autor 

pretendia retratar a vida pobre dos artistas como admirável, e glorificar e 

legitimizar uma classe “de heróis, cujo único crime é a falta de ordem, e 

que podem até justificá-la como uma necessidade da vida que levam” 
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(Murger, 1851), elevando os boémios a uma posição de relevância cultural 

e aspiração. Contudo, o sentimento da obra torna-a um retrato escapista 

das condições de vida dos artistas da época, mais do que uma crítica 

social, e a romantização das adversidades (acentuada na sua adaptação 

em ópera, mais célebre, La Bohème, de Puccini) lançou as bases do 

estereótipo do ‘Artista faminto’ (56), um ideal reiteradamente 

representado durante o Romantismo e depois (47), que se enraizou no 

imaginário colectivo e perdura até hoje. “Embora muitos artistas 

estivessem motivados pela perspectiva de ganho financeiro, a convenção 

de que os artistas não deveriam parecer abertamente preocupados com 

dinheiro tornou-se um legado. (...) Para manter o seu alto estatuto, as 

artes rejeitam valores comerciais e negam a economia de mercado” (57).  

Esta construção arquetípica do Artista pode-se descrever em três 

elementos relacionados: O primeiro é a ligação à penúria (50,47), na ideia 

de que as Artes, como profissão, são pouco rentáveis economicamente e 

que é no desapego material que reside a sua virtude; Outro é a abnegação 

total em troca de um estilo de vida extraordinário e de uma satisfação 

pessoal que constituíram por si mesmos a recompensa, uma concepção 

aparentemente reverencial, mas derrogatória pela qualidade e 

amadorismo que lhe atribui ao negar-lhe os pressupostos profissionais de 

remuneração e validação social (50); O terceiro é a ligação à doença 

mental pela suposta existência de simbiose entre a inspiração artística e o 

sofrimento e a vulnerabilidade do criador, ideia que se deve em grande 

parte a uma narrativa histórica dominada por referências estereotipadas, 

em que casos pontuais celebremente trágicos como Van Gogh, 

Hemingway, Beethoven, são privilegiados e generalizados, sem reflectir a 

diversidade biográfica dos artistas (49,57).  

Contudo, uma revisão mais aprofundada de estudos biográficos, 

económicos e sociais indica que estas concepções comuns não se 

reflectem na realidade: 
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1. Na História, são vários os exemplos de artistas célebres e talentosos que 

geriram a carreira rentavelmente sem o seu trabalho perder credibilidade 

ou qualidade (29,50), contrariando a noção de a lucratividade ser contrária 

à natureza da profissão artística ou de as preocupações monetárias 

retirarem valor à Arte. Na actualidade isto também se verifica (51), e as 

análises económicas mostram que as carreiras artísticas têm potencial de 

sustentabilidade financeira (29), ainda que existam várias barreiras à sua 

concretização na classe profissional como um todo. Nas últimas décadas, 

as oportunidades profissionais para as pessoas com formação na área 

artística têm aumentado pela sua fusão com outras áreas, como design, 

tecnologia e comunicação (38) e pela flexibilidade proporcionada pelo 

paradigma de empreendedorismo criativo, que foi exponenciado pela 

universalização da Internet, que permite aos artistas promover e vender 

trabalhos directamente aos utilizadores e competir com as corporações e 

instituições de distribuição (18). 

 

2. Fica claro em investigações focadas nas experiências individuais 

(3,28,53,57) que a motivação dos artistas profissionais vai além da 

satisfação estética, mas que procuram no seu trabalho diversas fontes de 

validação externa - reconhecimento de pares, representação em meios de 

comunicação e críticas de arte, envolvimento directo com o público e 

reconhecimento por parte deste, afiliação em instituições, prémios e 

remunerações (que, além de suporte material, são uma forma de 

validação social). Em contrapartida, a casualidade e imprevisibilidade do 

dia-a-dia (ou a ‘vida boémia’) não é um dos aspectos da profissão 

mencionados como uma motivação para as Artes, pelo contrário, as 

pessoas referem-se-lhe como um dos aspectos mais frustrantes da 

profissão, o risco financeiro que muitas vezes lhe é incontornável é uma 

fonte recorrente de receio. Contudo, apresentam uma motivação interna 

para se manter na profissão apesar das dificuldades, algo que se associa à 

identificação pessoal com o papel de artista, e apreciação pelo retorno 

psíquico que advém de alguns aspectos do estilo de vida (satisfação 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 140 

 

   

laboral, autonomia pessoal, sentimento comunitário). Embora um 

pequeno estudo (2018, Goya-Maldonado et al) tenha sugerido que os 

artistas poderiam ter uma predisposição biológica para a falta de ambição 

financeira, os seus resultados (a activação dos sistemas neuronais de 

recompensa  na antecipação de pagamento foi menor em 12 artistas do 

que em 12 controlos) não foram suficientes para confirmar esta hipótese e 

não consideraram variáveis sócio-culturais (que também poderiam 

explicar os achados nos artistas como resultado de condicionamento 

crónico pela expectativa culturalmente generalizada de sub-remuneração). 

 

3. Quanto à suposta associação da doença mental com a inclinação 

artística, a literatura apresenta resultados contraditórios, entre autores 

que argumentam que a doença mental é facilitadora da criação artística, e 

os que defendem que não existe uma associação clara entre os dois e que 

a criatividade é uma experiência saudável e normativa (44). A primeira 

posição assenta maioritariamente em análises psicodiagnósticas 

retrospectivas que encontraram altas taxas de doença mental sobre 

artistas de renome (2). A segunda posição tem maior suporte empírico em 

estudos conduzidos em grupos alargados de artistas profissionais e outras 

pessoas altamente criativas (20,25), que detectaram e verificaram maior 

prevalência de certas características psicológicas adaptativas e protectoras 

de psicopatologia do que na população geral (estilo cognitivo flexível, 

regulação afectiva, sensibilidade emocional, originalidade, abertura à 

novidade, propensão para motivação intrínseca, persistência, autonomia e 

auto-confiança). Embora a maioria dos artistas não desenvolva 

perturbações psiquiátricas major (mesmo face a um nível alto de 

adversidade), as taxas de algumas perturbações mentais parecem ser mais 

elevadas nos artistas enquanto grupo do que na população geral, mais 

notavelmente no espectro bipolar (25), mas maioritariamente à custa de 

formas ligeiras ou sub-sindrómicas da doença (em que sintomas 

maniformes atenuados, como o aumento de energia e da velocidade de 

associação dos pensamentos, se podem converter em maior 
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produtividade). Adicionalmente, alguns estudos (2,40) identificaram  

maiores níveis de criatividade, não só em pessoas com formas ligeiras de 

perturbação bipolar, mas também em pessoas com familiares em primeiro 

grau afectados. Face aos resultados divergentes, parece mais consensual 

afirmar, não que o aparelho psicológico característico dos artistas seja 

fundamentalmente saudável ou perturbado, mas que poderão existir 

combinações complexas de patologia em graus variáveis e de traços 

adaptativos que se associam à criatividade, e cuja interacção determina a 

capacidade de produzir arte de forma eficaz (44). Uma conclusão 

importante dos estudos conduzidos (25,41,52) é que não é a presença dos 

sintomas psicopatológicos em si que promove a capacidade artística, pelo 

contrário, nos artistas com diagnósticos psiquiátricos, os períodos de 

agravamento da doença associam-se geralmente a menor produtividade, 

mas esse efeito prejudicial é mediado pela presença dos recursos 

psicológicos, que se impõem como factores protectores e promotores de 

resiliência em situações de sofrimento. 

Ainda que distantes da realidade, estes estereótipos disseminaram-se 

ao longo do tempo nas várias camadas da sociedade, nas escolas, nas 

instituições e nos meios de comunicação (38), com efeitos nefastos a 

vários níveis para os artistas, começando nos seus meios pessoais, em que 

frequentemente enfrentam atitudes negativas face à sua escolha 

profissional, mesmo antes de iniciar a carreira (50). As instituições de 

formação artística, que tendem a negligenciar nos programas educativos 

aspectos práticos da profissão (como conhecimento sobre mercados, 

acesso a financiamentos, defesa de propriedade intelectual, promoção do 

trabalho, definição de preços) (10,38,50), não preparam os alunos com 

ferramentas essenciais para desenvolvimento autónomo de carreira, 

especialmente face aos requisitos do modelo de empreendedorismo 

actualmente dominante, o que se reflecte em muitas das dificuldades 

frequentemente referidas pelos artistas (12,49).  

O impacto da concepção colectiva sobre os artistas também se faz 

sentir nos próprios a nível psicológico, especialmente em questões 
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existenciais (39), pois os arquétipos têm influência na construção da 

identidade ocupacional, e nos artistas esta é tipicamente forte e um 

elemento integrador do seu sentido de identidade global. Embora nem 

todos os indivíduos sejam igualmente afectados por imagens idealizadas, 

alguns artistas, na busca de definir uma percepção de si, revertem para 

definições tradicionais e narrativas a priori e dão sentido à sua identidade 

individual ao reproduzir o mito do Artista Faminto, uma identificação que 

lhes proporciona coerência a experiências que seriam de outro modo 

dispersas ou inconsequentes e os ajuda a posicionar-se no mundo das 

artes (57). Contudo, esta imagem distorcida é um ideal de exigências 

impossíveis, que facilmente produz conflitos internos. De facto, as 

situações percepcionadas como ameaças à identidade e ao estatuto são 

frequentemente vividas pelos artistas com tensão (e.g., resistência a 

arranjar empregos secundários face a dificuldades económicas agudas) (5) 

e muitos relatam sentir desconforto ao dialogar sobre questões 

monetárias em contextos pessoais e profissionais (29). Alguns adoptam 

uma aparência de desinteresse nos aspectos financeiros da Arte ou 

desaprovam-nos explicitamente (embora considerem emprego e 

rendimento coisas essenciais na vida) (57).  

Uma das consequências mais graves da presença universal destas 

ideias erróneas é que, alimentadas por um desconhecimento geral dos 

custos materiais e humanos da produção artística, impedem que as 

necessidades de suporte dos artistas sejam reconhecidas pela sociedade 

ou que sejam valorizadas as suas contribuições para as comunidades e, 

portanto, as Artes são continuamente relegadas para segundo plano nas 

políticas e investimentos governamentais (38,45,29),  apesar da imensa 

importância social e económica do sector cultural, tanto em aspectos 

centrais da Economia nacional, como o turismo e financiamento externo, e 

no desenvolvimento regional, servindo como  atractivo para trabalhadores 

de várias áreas (3). 
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CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DO SECTOR ARTÍSTICO 

 

A carreira artística é de natureza flutuante e heterogénea, inscrita 

numa infraestrutura de serviços e recursos informalmente organizada (57). 

A maioria dos artistas não estão empregados a tempo inteiro nesta 

profissão, têm múltiplos empregos e padrões de emprego muito fluidos 

(trabalho não assalariado, trabalho por conta de outrém, consultoria, 

negocios próprios) (12), dividindo a vida laboral entre (figura 1): 

Figura 1 - padrão laboral típico 

 

(1) actividade criativa (aprendizagem, planeamento, procura de materiais, 

treino, criação e distribuição); 

 

(2) trabalho relacionado com artes, como ensino (uma fonte de emprego 

importante mas com oportunidades escassas, sendo que nos programas 

escolares, as disciplinas artísticas são as com financiamento mais frágil); 

 

(3) trabalho não artístico, variável ao longo da carreira artística. 

 

(Os últimos servem tipicamente para financiar o primeiro, essência do 

esforço artístico).  
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A actividade profissional artística em si opera-se numa multiplicidade de 

mercados, de sectores artísticos e não-artísticos, em intercepção complexa 

(29): Os sectores informais, não-lucrativos e públicos servem importantes 

funções para investigação e desenvolvimento nas artes, apoio a artistas 

emergentes e preservação de tradições culturais, sendo a principal fonte 

de conteúdos inovadores para os restantes sectores; O sector comercial é 

o principal recurso de estabilidade económica e para possibilitar a 

produção artística paralela em sectores menos lucrativos, mas de maior 

retorno criativo ou social. Os mercados híbridos são os que dão lugar à 

prática de arte em contextos não-artísticos. É possível desenvolver 

trabalho reconhecido e remunerado nos vários mercados tendo boas 

competências de autopromoção ou trabalhando com intermediários 

(indivíduos ou associações), mas a maioria dos artistas não tem esse treino 

e os intermediários não são suficientes.  

Figura 2 - mercados múltiplos 

 

Os prémios são outra forma possível de suporte ao trabalho artístico, 

mas muitos  artistas não participam por não estarem a par da 

disponibilidade de ofertas, ou preferem não participar por outras 
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barreiras: processo burocrático desencorajante, preferência dada a um 

estilo de escrita dirigido que privilegia um subgrupo com essas 

características independentemente da habilidade artística, exclusão por 

características demográficas ou artísticas, antecipação de não ser 

seleccionado ou quantia monetária reduzida (29). Os principais factores 

que foram identificados como facilitadores de acesso aos prémios são 

afiliação a instituições não lucrativas e redes sociais fortes e extensas (não 

só para a nomeação, mas mesmo para ter conhecimento das ofertas 

disponíveis).  

A importância dos contactos sociais na progressão de carreira e 

surgimento de oportunidades de trabalho é decisiva (17), sendo um dos 

elementos integrais da vida artística transversal aos tempos, como foi 

apresentado num trabalho sobre os factores preditivos de fama das 

figuras da Arte Moderna (Ingram, 2012), em que a dimensão e diversidade 

das redes sociais se mostrava mais determinante do que os níveis de 

criatividade apresentados no trabalho. 

A capacidade de um indivíduo combinar todos os tipos de trabalho 

depende dos mercados a que tem acesso, dos seus conhecimentos 

comerciais e competências práticas para desenvolvimento de carreira, da 

sua filosofia de trabalho, de redes sociais e de características pessoais 

como flexibilidade, confiança, extroversão e desenvoltura (29). Assim, os 

resultados profissionais dos artistas dependem de factores individuais e 

sistémicos, e as possibilidades na carreira são variáveis (51).  

Embora o trabalho seja altamente flexível e traga certos benefícios de 

estilo de vida, a imprevisibilidade e falta de segurança financeira tornam 

difícil garantir um emprego duradouro e sustentável (49). Na prática, 

verifica-se que a maioria dos artistas não deriva ganhos substanciais do 

seu trabalho artístico e frequentemente faltam-lhes recursos adequados 

para bens essenciais como habitação, saúde e espaço de trabalho. Muitos 

referem necessitar de apoio da família para continuar a carreira nas artes, 

ou de suporte social (29). Em média ganham menos do que outras pessoas 

com educação e competências comparáveis. Há muitos relatos de artistas 
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que interrompem o seu trabalho criativo para fazer face às despesas, e há 

evidência que alguns decidem terminar a sua carreira artística para poder 

constituir família, comprar casa ou outras responsabilidades financeiras 

(49). O financiamento público e privado dá um suporte desigual e limitado 

(mesmo em períodos economicamente favoráveis) aos artistas, e as 

estruturas de apoio são desadequadas, especialmente para o trabalho dos 

mais jovens ou marginais (29).  

Os contratos de curto-termo, a simultaneidade de empregos ou 

combinações de emprego por conta própria, subemprego e desemprego 

são a realidade dominante do sector das indústrias criativas a nível global 

(12), embora haja variações entre os países (figuras 3 e 4). Essencialmente, 

os profissionais da área são maioritariamente trabalhadores contingentes 

e precários, o que tem implicações económicas, sociais e psicológicas.   

 

Figura 3 - padrões de emprego nas Artes na Europa (Eurostat, 2019)  
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Figura 4 - taxas de empregabilidade nas Artes na Europa (Eurostat, 2019) 

 

Em Portugal, a profissão artística pode descrever-se como 

predominantemente precária e intermitente e por vezes à margem da lei 

(8). Há pouco trabalho e este é tipicamente mal remunerado, por regra em 

recibos verdes, os contratos são raros (9). O investimento público é 

reduzido e tem vindo a diminuir nos últimos anos, continuando a ser 

negada a atribuição de 1% do Orçamento de Estado à Cultura, apesar do 

pedido reiterado pelos sindicatos ao governo há vários anos (45). Mas o 

problema central, além do subfinanciamento crónico, é a falta de políticas 

culturais continuadas e estruturantes que contrariem a precariedade e 

permitam aos profissionais continuar as suas actividades de criação e 

participação cultural (15). Neste cenário desprotegido, o efeito da 

pandemia COVID19 foi arrasador, o encerramento de salas de espectáculo 

e cancelamento de eventos reduziu drasticamente as oportunidades de 

trabalho num sector já precário, o que levou a que centenas de pessoas 

ficassem sem salário ou protecção laboral e muitos abandonassem a 

actividade. Mas mesmo face à necessidade aguda de apoios que o sector 

da Cultura vivia em 2020, o Orçamento de Estado do ano seguinte, 

divulgado nessa altura, não contemplava a atribuição de 1% do total, mas 

sim de 0,38%, cerca de 530 milhões, de que metade se destina à RTP (21).  

 

 

 

 

 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 148 

 

   

ASPECTOS DE SAÚDE MENTAL RELACIONADOS COM AS 

PROFISSÕES NAS ARTES  

 

A maioria dos desafios psicológicos vividos pelos artistas são comuns 

aos da população geral, mas no caso da profissão artística, os desafios 

psicológicos são ampliados pelo alto nível de stress causado pela 

instabilidade profissional que domina o sector, além de que se revestem 

de algumas particulares relacionadas com a própria natureza do trabalho.  

Já foi mostrado que a instabilidade económica, que é generalizada 

neste sector, e a exposição a riscos económicos têm efeitos detrimentais 

na saúde mental das populações, especialmente se associados à 

insegurança financeira (insegurança laboral, rendimento reduzido e volátil, 

incapacidade de atender a despesas-padrão e falta de fundos de 

emergência), que se relaciona directamente com o índice de saúde mental 

(46,44). A incongruência entre o nível de capacidade e os resultados 

alcançados, que parece ser maior para as Artes do que noutras profissões, 

é algo que pode afectar a auto-eficácia, motivação e empenho dos 

profissionais, requerendo-lhes altos níveis de resiliência (12).  

Para muitos artistas, a vulnerabilidade não resulta apenas da 

precariedade profissional, mas também de uma precariedade ontológica 

(19,49), que surge no desenvolvimento de carreira sob a forma de 

pressões várias - a constante avaliação externa por críticos e pares, as 

exigências de clientes para o produto artístico, as imposições de tempo, as 

restrições colocadas pelas convenções socialmente aceites, a influência da 

aparência pública na reputação, as dinâmicas interpessoais ambíguas em 

meios sociais que se cruzam com os profissionais, os compromissos 

políticos ou outros que se imponham no caminho do sucesso e a 

valorização social de sucesso assente na prosperidade económica.    

Paradoxalmente, ao mesmo tempo que os artistas são pressionados a 

conformar-se com todas estas expectativas sociais, é esperado que se 

mantenham originais e inovadores e que correspondam ao ideal cultural 

de artista (enraizado no mito do Artista Faminto). Isto pode ser conflituoso 
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na formação da identidade artística (19), ao que se acrescentam outros 

factores relacionados com o paradigma actual de empreendedorismo/ 

freelance, que dificulta a produção de trabalho coeso e genuíno e que 

exige a integração de múltiplas identidades ocupacionais na identidade 

artística (57). Sendo esta um elemento nuclear na identidade pessoal na 

maioria dos artistas (10), compreende-se que as questões identitárias 

possam ser uma área de conflito central para eles (49). O facto de a 

perspectiva de carreira estável, duradoura e contínua não ser uma opção 

amplamente disponível também colide com o paradigma tradicional de 

formação da identidade fundada no trabalho (57). A noção de agência 

sobre a própria vida também pode ser comprometida por o sucesso 

profissional depender de vários factores sobre os quais o indivíduo não 

tem controlo (36). 

Outras características do trabalho artístico podem ser uma fonte de 

angústia. O investimento pessoal e emocional nas obras faz com que a 

falta de reconhecimento ou as críticas negativas dirigidas a estes sejam 

facilmente sentidas como rejeição pessoal. A dedicação ao trabalho e os 

horários irregulares podem levá-los a negligenciar outras áreas da vida e 

ter custos pessoais elevados, e podem surgir conflitos relacionais com o 

parceiro se o artista sentir que ele não é compreensivo ou apoiante dos 

seus objectivos (29).  

É frequente os artistas relatarem vivências emocionais negativas face 

às suas experiências profissionais (29,52,57), como humor deprimido, 

sentimentos de menos-valia, insegurança, ansiedade de desempenho, 

desânimo e derrotismo, inquietação quanto ao futuro, sentimento de 

rejeição, solidão e alienação social. Também se pode desenvolver a 

Síndrome do Impostor, denominação dada a um padrão cognitivo, 

emocional e comportamental associado à dúvida sobre as próprias 

capacidades - atribuição de sucessos à sorte e não ao mérito, sentimentos 

de falta de autenticidade, medo persistente de ser exposto como fraude. 

Causa frustração e insegurança e associa-se frequentemente a fenómenos 

de burnout (36). Geralmente, é condicionado por um sentido de si próprio 
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obscurecido pela imagem pública ou opiniões de terceiros, que pode surgir 

de comparar a imagem própria com um ideal de sucesso que é 

inflaccionado, ficando naturalmente aquém. Não depende necessa-

riamente de sinais externos de sucesso (39), pois ocorre tanto em pessoas 

com esforços artísticos desvalorizados como em pessoas que gozam de 

sucesso profissional (e.g. David Bowie e Neil Gaiman). 

Estas experiências causam sofrimento em diferentes graus, e podem 

configurar ou não sintomas psicopatológicos, dependendo de factores 

individuais e contextuais que confiram maior risco ou protecção (41,52). 

Dependem de características biológicas (risco genético para patologias), 

de condicionamento sócio-familiar (expectativas culturais, valores 

transmitidos pela família, figuras de referência adoptadas), de recursos 

psicológicos (temperamento, estilo cognitivo, poder de encaixe, 

autoconhecimento), do autoconceito, da atribuição de significados 

pessoais (sobre o sucesso, a opinião externa, a identidade artística), da 

satisfação em outras áreas da vida (interesses paralelos, vida relacional) e 

das formas de apoio disponíveis (recursos materiais, suporte sociofamiliar, 

integração na  comunidade artística, acesso a apoios estruturais).      

Felizmente, apesar da exposição frequente à adversidade, parece que os 

artistas não têm maior risco que a população geral de desenvolver 

perturbações psiquiátricas, propriamente ditas, em resposta a factores de 

stress (44). Contudo, especialmente em pessoas mais sensitivas (que 

parece ser uma tendência associada a tipos específicos de criatividade 

(20), a experiência recorrente de eventos adversos pode provocar uma 

desintegração temporária do seu entendimento de si próprio e do seu 

lugar no mundo. Esta vivência de depressão existencial pode ser uma 

ameaça ao indivíduo, mas é também uma oportunidade de crescimento da 

pessoa, se puder reintegrar-se num outro funcionamento (45). 

Os efeitos do stress psicológico sobre a criatividade são complexos 

(19). O trabalho dos artistas tem grandes exigências emocionais, requer 

autoconhecimento e flexibilidade para aceder e utilizar as emoções na 

criação e resiliência para conseguir usar o seu espaço emocional na vida 



 Revista Portuguesa de Arte-Terapia – Arte Viva, nº 11, 2021 151 

 

   

profissional e pessoal simultaneamente (29). Facilmente surgem bloqueios 

artísticos na presença de factores que impeçam essa liberdade emocional. 

Dois factores cuja importância para a criatividade já foram demonstrados 

são o controlo da pessoa sobre os acontecimentos e a estabilidade 

emocional global. De um ponto de vista psicodinâmico, aponta-se o papel 

dos conflitos psíquicos (33), nomeadamente os gerados pelo próprio 

trabalho, para a rigidificação da capacidade criativa que interfere com a 

produtividade e para a motivação do artista. Relacionando com a teoria de 

Jung, os mecanismos de defesa contra a ameaça da “soma de todas 

qualidades desagradáveis que gostamos de esconder e (...) os conteúdos 

do inconsciente pessoal” ou a ‘Sombra’, podem inibir os impulsos 

criativos, que também residem nessa faceta da Personalidade.  (30)  

 

FORMAS DE APOIO AOS ARTISTAS  

 

Face às problemáticas apresentadas, o apoio necessário para reduzir a 

vulnerabilidade profissional e emocional dos artistas é de várias ordens, 

implicando medidas a nível sistémico e individual dirigidas a reduzir a 

precariedade profissional nas Artes, por um lado, e capacitar os artistas a 

responder aos desafios profissionais e emocionais, por outro.  

 

As estruturas de suporte sistémico aos artistas funcionam num sistema 

complexo e multifacetado. Provêm de um universo de entidades 

interessadas na promoção dos artistas, sob diferentes formas - apoio 

monetário (empregos, fundos, prémios), apoio em espécie com valor 

monetário (residências, acesso a espaço e materiais) e apoio imaterial 

(agentes, galeristas e outros intermediários, formação e desenvolvimento 

profissional, facilitação de apoio com base na comunidade) (29).  

As necessidades de suporte estrutural pelos artistas não se limitam ao 

financiamento directo, mas incluem medidas em todos os elementos 

envolvidos nas relações de apoio ao sector (1). Será necessário 

desenvolver mais investigação nestas áreas para identificar as carências 
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nestes sistemas de suporte, procurar formas de resolvê-las e elaborar 

planos de acção que possam adequar o aprovisionamento de apoios às 

necessidades dos artistas (28). É essencial que esses planos sejam 

informados pelo estudo das áreas e das demografias diversas para que a 

provisão cultural possa beneficiar toda a população e para garantir que o 

investimento nas infra estruturas artísticas seja estratégico e sustentável 

(3). Os princípios-chave são tornar a cultura mais central na vida da 

comunidade e criar um ambiente em que os artistas possam cumprir o seu 

papel cultural e social de forma saudável, com benefício para a população 

geral (29), pois  “Os artistas individuais são, afinal de contas, as pessoas 

cujos esforços vão modelar a nossa identidade cultural no século XXI e o 

nosso legado cultural” (Backer et al, 2005).  

 

Na literatura são identificadas as áreas de actuação necessárias, e 

apresentadas algumas estratégias possíveis de desenvolver a níveis locais 

e nacionais (1,3,12,18,28,38,49): 

 

a) Novo entendimento sobre o trabalho dos artistas, num compromisso de 

longo-termo entre governos, financiadores,  administradores de artes, 

agentes comunitários, sector comercial, público e os próprios artistas para 

acções como:  

- parcerias que potenciem as conexões das artes a áreas-chave da 

Sociedade e da Economia;   

- acordos de financiamento com organizações envolvidas no sector;  

- promoção da distribuição, exibição e promoção cultural em todas as 

regiões; 

- procurar novos canais de vendas a todos os níveis da indústria; 

 

b) Sensibilização das comunidades para o trabalho criativo e o valor social 

dos artistas, pois a opinião pública influencia grandemente as políticas 

culturais e a forma como as estruturas de apoio às artes são desenhadas. 

Isto pode ser conseguido com medidas que: 
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- incentivem a participação cultural da população geral (ex. maior 

acessibilidade); 

- aumentem o contacto directo com os artistas (ex. galerias abertas); 

- aumentem a visibilidade dos artistas e do seu trabalho (ex. na 

comunicação social); 

- estimulem o conhecimento sobre o processo criativo em idades precoces 

(ex. nas escolas). 

 

c) Apoio directo ao trabalho dos artistas, para que seja sustentável, 

próspero e satisfatório: 

- apoio nas fases importantes da carreiras; 

- valorização numa diversidade de contextos (meios artísticos, sociais, 

indústria criativa); 

- protecção de artistas independentes e incentivo a trabalhos experimen-

tais;  

- reforço de elementos intermediários, sujeitos com possibilidade de criar 

pontes dentro e fora do sector cultural, importantes para fazer advocacia 

em favor dos artistas e organizar redes de indivíduos com valores 

semelhantes, e assim aumentar a probabilidade de conseguir outros 

apoios;  

- medidas que melhorem as condições de vida e de trabalho dos artistas, 

com retribuição justa e equitativa e com mais contratações, de modo a 

reflectir melhor o valor que a arte representa para a sociedade geral (é 

importante desenvolver esses planos junto com os artistas, os seus 

representantes e as organizações que interagem com eles);  

 

d) Capacitação dos artistas com ferramentas que os ajudem a contrariar as 

vulnerabilidades associadas à sua profissão: 

-  equipá-los com as competências necessárias para empreenderem uma 

carreira versátil e conseguirem ser activos nas suas comunidades, assim 

como conhecimentos relevantes para atingir viabilidade económica 

(contabilidade, finanças, economia, marketing, construção de carreira, 
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propriedade intelectual e lei contratual). Poderia fazer sentido que este 

tipo de formação fosse acrescentada como um  complemento à 

aprendizagem artística nos programas das instituições de ensino artístico, 

nos quais geralmente é inexistente, mas é possível fazê-lo em qualquer 

fase da carreira profissional, desde que os artistas tenham meios que o 

permitam. Seria pertinente que as instituições e associações que dialogam 

com artistas ou estudantes promovessem  a acessibilidade a cursos deste 

tipo ou divulgassem informação relevante para lidar com este lado da vida 

profissional (felizmente, também existem várias fontes de informação 

úteis e de fácil acesso em livros e sítios de internet); 

- promover o desenvolvimento pessoal e a aquisição de ferramentas 

psicológicas como resiliência, isto é, o poder de recuperar rapidamente e 

derivar efeitos positivos de desafios e prosperar sob o sofrimento 

experienciado, importante no desenvolvimento profissional pois “os 

artistas mais bem-sucedidos não são imunes à desilusão, apenas se 

tornaram mais eficientes a dominar a sua reacção“ (Moyle, 2013). Quanto 

à melhor estratégia para atingir este fim, não é possível tirar conclusões 

definitivas, pois há poucos trabalhos que explorem especificamente o 

conceito de resiliência aplicado a artistas. Na literatura é dado um ênfase à 

eficácia da reflexão como instrumento de aquisição de competências de 

resiliência mas penso que é razoável sugerir que serão várias as 

abordagens elegíveis, sendo uma ou outra mais indicada consoante as 

características das pessoas e as situações particulares. 

 

e) Por fim, factores interpessoais são fundamentais para os artistas 

perseverarem e singrarem na carreira, tanto o apoio das pessoas 

significativas como as relações com os pares. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de canais de comunicação entre artistas, como fóruns de 

crítica e diálogo artísticos comunitários ou na web, é uma medida 

relevante para possibilitar partilha de conhecimentos, apoio mútuo e 

colaborações para venda e promoção de trabalhos. 
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POTENCIAL INTERVENTIVO DA ARTE-PSICOTERAPIA 

 

Será pertinente questionarmo-nos sobre quais poderão ser as 

implicações das problemáticas abordadas para o trabalho terapêutico em 

processos de arte-psicoterapia. Na literatura encontram-se muitíssimo 

poucos trabalhos sobre intervenção arte-terapêutica dirigida 

especificamente a artistas profissionais (limitando-se a descrições pontuais 

da experiência de terapeutas individuais em consultório), mas existem 

alguns trabalhos  relativos a outras psicoterapias realizadas nesta 

população que descrevem algumas particularidades relacionadas com a 

profissão que surgem no processo terapêutico, apontando certas tarefas 

psicológicas que se impõem nestes pacientes para reduzir o sofrimento 

por conflitos com a identidade profissional e resolver bloqueios criativos, 

como aceder e utilizar fluidamente o espaço emocional sem desintegração 

do Ego, desenvolver a criatividade, consolidar a identidade artística, 

alimentar a validação interna e desconstruir ideais lesivos.  

Tendo isto como ponto de partida, e considerando outros trabalhos 

sobre estratégias de resiliência e resolução de conflitos (34,35), as 

necessidades terapêuticas que sobressaem são áreas de intervenção para 

as quais a Arte-Terapia apresenta valências. E, analisando as suas 

características diferenciadoras dentro das psicoterapias, é possível 

construir o argumento de que ela talvez ofereça vantagens específicas. 

A Arte-Terapia é um método terapêutico para o desenvolvimento 

pessoal, que faz uso e integra diferentes mediadores artísticos (16), no 

pressuposto de que o processo criativo pode ser também um processo 

terapêutico. A forma estética é usada para conter e dar significado às 

experiências, fazendo ponte com a elaboração verbal, de modo a 

potenciar o acesso ao mundo interior e o rearranjamento simbólico. Os 

recursos criativos diversos constituem um modo próprio de comunicação e 

de exploração de sentimentos que expressa a singularidade, autenticidade 

e identidade criativa de cada um (43). Importa dizer que a criação artística 

no contexto terapêutico não está sujeita à apreciação estética, o que 
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permite ao artista, como paciente, experienciar o processo criativo em 

ambiente seguro, liberto de avaliação externa e exigências técnicas (32), o 

que pode facilitar sentimentos de auto-realização nas criações e accionar 

mecanismos de validação interna. Mas ainda que as criações não tenham 

valor técnico, o processo terapêutico desenvolve-se da execução e relação 

estética (32), pelo que familiaridade dos artistas com os recursos usados e 

o processamento mental estético poderá maximizar o potencial destes e 

facilitar os progressos em Arte-psicoterapia, o que pode significar uma 

vantagem desta face a terapias exclusivamente verbais, especialmente 

para os pacientes que tenham menor domínio da expressão verbal (7).  

Além de promover processos de autoconhecimento e transformação 

pessoal, a intervenção tem como objectivos resgatar “a produção de 

imagens, a autonomia criativa, a comunicação, a liberdade de expressão, a 

valorização da subjectividade o reconciliar de problemas emocionais e a 

catarse” (Valladares, 2005). Estes mecanismos, além do fortalecimento do 

Ego, podem potenciar capacidades inerentes ao trabalho nas Artes 

(13,31), como a criatividade, a flexibilidade cognitiva, a capacidade de 

expressão pessoal pela arte, traduzida em trabalhos mais autênticos e 

expressivos e, portanto, mais satisfatórios para o criador, e a experiência 

criativa em diferentes linguagens de expressão artística, além da que usa 

predominantemente na sua área profissional, o que pode ampliar a 

capacidade de execução de visões artísticas.  

Essencialmente, ao experienciar-se a si e ao fazer artístico de um modo 

novo em Arte-Terapia, o sujeito tem a oportunidade de se reconectar com 

a sua identidade artística e arranjar uma nova forma de se relacionar com 

o trabalho, que lhe traga maior bem-estar e produtividade. Para a 

resolução de conflitos relacionados com a identidade artística ou outros 

relacionados com a profissão, algumas formas particulares de Arte-Terapia 

dirigidas à exploração de temas específicos (16) poderão ter um papel 

pertinente como intervenções focadas nas problemáticas laborais. 

Contudo, é possível imaginar algumas resistências que possam surgir à 

realização de arte-psicoterapia, sejam psicológicas - como a crença de que 
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a criatividade é favorecida pela instabilidade emocional (49), ou conflitos 

internos com a profissão gerando ansiedade na relação com os recursos 

artísticos e evitamento - ou materiais, isto é, no próprio acesso a 

psicoterapias, por razões logísticas ou económicas.  

 

CONCLUSÕES 

 

O trabalho artístico enquadra-se num panorama geral de precariedade 

devida à instabilidade profissional e económica que caracteriza o sector e 

às pressões sociais e internas do próprio trabalho criativo, que têm 

consequências negativas a nível económico, social e psicológico. As várias 

estruturas de suporte aos artistas apresentam carências diversas que não 

são ainda totalmente compreendidas, devido à complexidade das 

entidades envolvidas, mas identificam-se necessidades a vários níveis, 

para as quais já foram propostas soluções concretas de mudanças no 

sistema laboral e educacional, que poderiam reduzir a vulnerabilidade da 

classe profissional e aumentar a sua valorização social. 

Também se identificam necessidades psicológicas características neste 

grupo, para as quais se sugerem neste trabalho algumas intervenções 

destinadas ao desenvolvimento de estratégias pessoais que promovam a 

resiliência e o bem-estar profissional. 

Embora não tenham sido, ainda, conduzidas investigações sistema-

tizadas sobre intervenções arte-terapêuticas específicas para artista 

profissional, esta revisão da literatura sugere que pode ser uma 

abordagem vantajosa para ajudar na resolução de conflitos com a 

identidade artística, na execução de visões artísticas, na produtividade e 

no alívio do sofrimento. Contudo, não é possível aferir qual seria a 

motivação deste grupo de pacientes para se envolver em arte-

psicoterapia. 
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and Art therapy” e “Group Analytic Art Therapy”. Publicou também em várias 

revistas internacionais de Arte Terapia, Grupanálise e Psicoterapia. 
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Ramos, Elisabete 

Arte-Terapeuta/Psicoterapeuta em formação, professora, licenciada e 

profissionalisada em Filosofia pela UCP 

 

Pinto, Helena Dias 

Arte-terapeuta/psicoterapeuta, membro da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, 

e psicóloga, membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses com especialidade em 

Psicologia Comunitária e em Psicologia Clínica. Parte do seu percurso profissional 

pautou-se pela colaboração e coordenação de projetos de intervenção comunitária 

e de voluntariado. Atualmente dedica-se à prática clínica enquanto arte-

psicoterapeuta e trabalha com adolescentes em contexto educativo. 

Serra, Maria do Loreto 

Maria do Loreto Serra (b. 1989) cresceu e estudou em Lisboa, tendo concluído o 

Mestrado Integrado de Medicina na Faculdade de Ciências Médicas. Optou por 

realizar mais 5 anos de formação médica especializada na área de Psiquiatria, 

durante os quais desenvolveu experiência clínica em vários hospitais do país, 

participou em reuniões científicas e realizou formações certificadas, incluindo 

formação específica na área de Psicoterapia nas vertentes de Psicoterapia 

Interpessoal (Academia de Psicoterapia Interpessoal) e de Arte-Psicoterapia 

(Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia). De momento exerce actividade clínica no 

Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar do Algarve, 

onde se baseou o seu Internato Médico, prevendo-se obtenção do grau de 

especialista em Psiquiatria no final de 2021. 

Teixeira, Filipa Vaz 

Licenciada em Pintura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e atualmente 

mestranda em Ensino de Artes Visuais pelo Instituto de Educação.  

A sua área profissional está, desde sempre, ligada às artes e à educação, sendo 

formadora pedagógica na área desde 2008. 

É Arte-psicoterapeuta (modelo Polimórfico) habilitada à prática clínica e 

institucional, sendo formadora e membro da SPAT. 
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O campo de exploração centra-se nas áreas da educação pela arte, saúde mental, 

formação pessoal evolutiva e nas problemáticas do desenvolvimento humano, 

apresentando neste âmbito artigos publicados e participações em congressos. 

 

 

 

 


