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ARTE TERAPIA NO RECRUTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS – ENTREVISTAS DE GRUPO COM 

COMPONENTE CRIATIVA 

CAPINHA, CATARINA NUNES 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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ABSTRACT 

A Arte terapia surgiu de uma forma muito orgânica em resposta às necessidades constantes 

de procura de bom capital humano que as Instituição Particulares de Solidariedade Social 

sentem permanentemente. Assim há uma década atrás fui desafiada por colegas 

(Psicólogos, Técnicos de Serviço Social e de Recursos Humanos) a repensar o processo 

de recrutamento até então vigente (de consulta de Cvs e entrevista individual) e adaptá-lo 

com obtenção de ganhos a vários níveis: fiabilidade (diminuir riscos de fenómenos de 

desejabilidade social e manipulação das entrevistas individuais e aumentar a capacidade 

de observação em contexto de entrevista de padrões individuais de comportamento em 

grupo), eficiência (aumentar a capacidade de selecionar uma maior número de candidatos 

em menor espaço de tempo) e comunicabilidade (ter um processo de seleção partilhado 

entre os vários departamentos e passível de ser comunicado entre todos os envolvidos na 

hierarquia da Instituição).  

Assim, com a ideia mais definida foram-se testando vários modelos tendo-se chegado a um 

recrutamento em três fases: 1ª fase (seleção inicial a partir da análise de CV e carta/vídeo 

de motivação criados pelos candidatos); 2ª fase (entrevista de grupo com duração de 

2h30m contento apresentação da instituição, da função a que se estão a candidatar, 

apresentação individual dos candidatos a pares; dinâmica de criação em sub-grupos e 

posterior dinâmica de apresentação das criações por parte dos candidatos terminando com 

espaço de dúvidas) e por fim 3ª fase com entrevista individual dos candidatos restantes das 

fases anteriores. 

A experiência do recrutamento já realizado apontou vantagens claras aos vários níveis 

estando atualmente em processo de implementação na maioria das valências em 

funcionamento na Instituição (em especial nas que intervêm com públicos com maiores 

fragilidades e que por isso necessitam de equipas de recursos humanos com maior 
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competência e responsabilidade) tais como as Casas de Acolhimento e as Colónias de 

Férias. 

 

Arte terapia no recrutamento de recursos humanos – 
entrevistas de grupo com componente criativa 

 

Ao longo do meu percurso profissional numa IPSS, Fundação cujo foco de intervenção 

social é a protecção à infância, estive perante variados desafios. Abracei várias funções 

(Monitora de crianças, Psicóloga Clínica, Técnica de apoio a famílias, Directora de casa de 

acolhimento, Diretora técnica de Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental) e 

fui evoluindo no tipo de papéis que tive como parte da orgânica da instituição. 

Hoje em particular estou a reflectir sobre algo que surgiu de forma muito natural, com um 

objectivo muito concreto: proteger as crianças e jovens apoiados pela instituição garantindo 

que os adultos seleccionados para trabalhar na instituição eram de facto protectores, 

adequados e um bom modelo para eles. 

Refiro-me a Recrutamento e Selecção de Colaboradores e de Voluntários. 

Recrutamento é um subsistema dos RH, responsável por captar candidatos para vagas de 

emprego disponíveis numa organização.  A selecção é por sua vez o processo segundo o 

qual, perante a quantidade de candidatos encontrados durante o processo de recrutamento, 

são identificados um ou mais candidatos como os mais adequados para a posição 

disponível. 

Actualmente é prática comum, na maioria das empresas com o propósito de contratar a 

pessoa certa de forma justa e equitativa, o processo selectivo poder incluir desde testes, a 

vídeos, entrevistas e dinâmicas. 

Pensando na realidade da Instituição basta pensar metaforicamente e rapidamente 

concluímos a importância deste desafio… 

Ao recrutar para um supermercado, temos que ter em conta as funções, grau de 

responsabilidade e perfil da pessoa, sabendo que este terá que se adequar aos desafios 

colocados pelo posto de trabalho. De facto, esta pessoa irá ter uma série de interacções 

diárias com outras pessoas, responsabilidades sobre propriedade, dinheiro e vários 

desafios diários. Esta é uma função muito importante, onde se garante acesso a alimentos 

e bens de necessidade, mas de forma geral no pior dos cenários quando temos um 

colaborador mais ineficiente temos como resultado clientes descontentes, estragos nas 

propriedades ou perda de capital.  

No entanto, recrutar numa Instituição implica algo mais profundo: tal como um controlador 

de tráfico aéreo (que tem a responsabilidade, durante varias horas seguidas, de aterrar em 

segurança centenas de aviões lotados de pessoas) um colaborador numa instituição de 

crianças tem uma responsabilidade (directa ou indirecta) sobre o cuidar e proteger essas 

crianças e jovens. Mais, acresce que estas crianças são, na maioria das vezes, crianças 
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com passados pesados e traumáticos que os deixaram com “cicatrizes relacionais”, que se 

traduzem em grande desconfiança, fragilidade e vulnerabilidade nas relações com figuras 

de autoridade/adultos protectores/cuidadores.  

Desde o motorista, a senhora com funções na copa, até ao vigilante que assegura as 

entradas e saídas pela madrugada adentro, todos têm um papel de protecção a cumprir. A 

sua negligência (quer por falta de sensibilidade ou de percepção, quer por intenção 

maliciosa) pode ser grave e deixar marcas profundas.  

Mais do que isso: se estivermos perante pessoas com objectivos mais nocivos e perversos, 

sabemos que oportunidades não faltam numa instituição com crianças e adolescentes. Ao 

longo do tempo e de estudos realizados é possível perceber que um número significativo 

dos crimes relacionados com abuso sexual acontece em instituições, colégios, escolas e 

em geral contextos onde as crianças passam tempo. O risco sobe com crianças com 

passados marcados por maus-tratos ou carências afectivas (que muitas vezes pela sua 

vulnerabilidade tendem a não pedir ajuda e não revelar o mau-trato a que estão a ser 

sujeitas). É nestes ambientes que o risco deste tipo de mau-trato sobe bastante. Assim 

torna-se imprescindível seleccionar e rastrear cuidadosamente todos os que colaboram 

com as instituições (em voluntariado, em parcerias ou como colaborador).  

Por isso, em 2010, surgiu a necessidade de criar um procedimento, um processo, uma 

conduta para seleccionar cuidadosamente as pessoas a entrar para a equipa da instituição: 

deitei mãos ao trabalho com dois colegas (psicólogos clínicos e terapeutas familiares). 

No meio empresarial, movimento semelhante surgiu com a inovação tecnológica e novas 

políticas de inclusão social, que trouxeram junto uma mudança no perfil dos profissionais 

de diversos segmentos e no modo de actuação dos Recursos Humanos. Foi-se percebendo 

gradualmente um adequar das posturas e estratégias para recrutar perfis alinhados com a 

cultura das empresas, com o principal foco no recrutamento e selecção para alta 

performance nas empresas (Mariana Dias, 2021). 

Rapidamente três premissas importantes se foram destacando: 

1) Processo de Selecção (necessidade de definição do Processo de Recrutamento e 

Selecção) 

 

 

 

 

 

 

Análise de CV  

Análise de 
Motivação(cartas/videos) 

 Entrevista de 
grupo 

 Entrevista 
individual 
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No momento da entrevista apenas se conhece o/a candidato/a pelo currículo. Assim, a 

primeira escolha foi inverter a ordem. O procedimento passou a realizar-se em quatro fases 

ao longo das quais se diminuía o número de candidatos.  

Primeira fase - Recepção e análise de curriculum vitae;  

Segunda fase - Pedido de carta de motivação/vídeo de motivação;  

Terceira fase - Entrevista de grupo; 

Quarta fase - Entrevista individual.  

Após a selecção positiva na fase quatro, em situações muito específicas (experiência 

limitada do candidato por exemplo), também foi definido que os candidatos poderiam ser 

colocados em turnos experimentais (para avaliação on the job e para gestão das 

expectativas do candidato). 

 

2) Entrevista individual (necessidade de criação de um guião de entrevista: passos 

essenciais). Por meio de um diálogo, é possível descobrir detalhes sobre as experiências 

de vida e desafios profissionais dos candidatos. Assim, é necessário aprofundar pontos 

importantes como qualidades, defeitos, modelo educativo, crenças pessoais, hobbys e 

competências gerais. 

O procedimento de entrevista passou a realizar-se em quatro fases: 

Fase um - Conversa inicial (objectivo de quebrar o gelo e facilitar ao candidato um ambiente 

mais leve para que consiga responder as questões colocadas). Colocar questões leves e 

explorar de forma informal (gostos pessoais, aspectos relativos à própria instituição, cultura 

e valores da instituição, estilo de trabalho dos colaborares).  

Fase dois - Questionamento (objectivo de colocar as questões de esclarecimento do CV e 

do perfil do entrevistado).  
O CV é nesta fase o maior aliado: é feita uma análise das informações que o candidato 

colocou e escolhidos alguns pontos para esclarecimento (pausas longas entre experiências 

de trabalho, alternância grande entre tipos de experiência de trabalho, pouca permanência 

em cada empresa/experiêcia laboral, entre outros aspectos que se possam destacar como 

relevantes). Explorar também questões relacionadas aos cursos de formação, 

responsabilidades de cargos e projectos anteriores.  

Algumas questões especificas foram-se tornando habituais: 

Por que escolheu essa profissão? 

Como imagina um dia de trabalho na nossa instituição?  

Quais são os seus maiores defeitos? E qualidades? 

Se colocássemos a mesma questão à sua mãe o que pensa que ela responderia? 

Como se imagina no futuro, daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos?  
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Fase três - Contar histórias (objectivo de aceder à experiência pessoal do candidato de 

forma espontânea e criativa). 

Ao longo de toda a entrevista é importante deixar o candidato à vontade para expor as suas 

opiniões: 80% escuta e 20% questionamento activo. Muitas questões podem promover 

bloqueios que podem impedir recolha de informação importante para a análise. 

Nesta fase torna-se ainda mais importante esta regra: sempre com atenção ao detalhe, 

deve dar-se espaço a espontaneidade e ouvir a narrativa das histórias sem promover 

interrupções.  

A narrativa espontânea de histórias é proposta ao entrevistado de modo muito informal ("eu 

gosto muito de histórias..." ou "estou muito intrigada com a sua experiência profissional X 

será que me pode contar uma história") a partir dos seguintes motes criativos: 

Qual foi o pior dia que viveu (no contexto laboral X do seu CV)? O dia que ainda hoje lhe 

causa arrepios e lhe custa lembrar? 

Qual foi o melhor dia que viveu (no contexto laboral X do seu CV)? O dia que ainda hoje 

lhe "aquece o coração" e recorda com prazer, ou orgulho, ou satisfação? 

Fase quatro - Encerramento (objectivo de exploração de expectativas e espaço para 

esclarecimento de dúvidas). 

Uma entrevista é um diálogo (importante não o esquecer) sendo essencial um espaço onde 

o entrevistado possa colocar as suas questões de forma a podermos perceber o que 

escolhe questionar e gerir as suas expectativas da instituição e do trabalho (remunerações, 

condições, horários). Proteger as crianças e jovens de integração de colaboradores que 

desistem em 24h/48h é vital.   

3) Entrevista de Grupo (necessidade de criação de um roteiro com três fases) 

Desde logo foi de concordância geral que o modelo de entrevista individual era redutor para 

as necessidades de selecção que se apresentavam perante nós. É muito difícil conseguir 

num único momento de entrevista individual compreender o funcionamento psíquico e 

comportamental de uma pessoa.  

Acresce a esta dificuldade o facto de estamos a recrutar para um tipo de função muito 

dependente da capacidade de trabalho em equipa o que implica a necessidade de perceber 

o funcionamento e estratégias de adaptação de alguém quando inserido num grupo de 

pessoas, numa equipa. Tal é ainda mais difícil numa entrevista individual.  

Os modelos de entrevista individual estão por um lado altamente sujeitos a fenómenos de 

desejabilidade e adequação social e às características pessoais do candidato (em especial 

à capacidade comunicacional, à autoestima, à capacidade de sedução/manipulação) e por 

outro aos fenómenos de empatia, discriminação e expectativa do entrevistador.  

Assim, os indivíduos com maiores competências sociais e comunicacionais eram 

tendencialmente mais seleccionados. Tal representava um problema visto que a visão das 

equipas funcionais que se pretende na instituição (com qualidade relacional, empatia, 

assertividade e boa capacidade de resolução de problemas e conflitos inter e extra equipa) 



REVISTA ARTE VIVA 12              10 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA . 2022 

é um equilíbrio com pessoas com um perfil variado (por exemplo introvertidos e 

extrovertidos). 

Estas características de variabilidade permitem, por um lado,  que as crianças e jovens aos 

cuidados da instituição tenham à sua disponibilidade vários modelos de personalidade de 

figuras adultas, para fazer os seus ensaios relacionais e emocionais e conseguirem adquirir 

maior abrangência de experiências relacionais, e por outro, que a equipa seja mais 

adaptativa e capaz de lidar com as circunstâncias imprevisíveis próprias de uma Instituição 

com intervenção directa em matéria de crianças e jovens em risco. 

Por todos estes aspectos a entrevista de grupo tomou um lugar cimeiro no recrutamento, 

sendo realizada sempre no início, com o maior número de candidatos, de forma a ter um 

crivo maior de selecção, e realizada por três pessoas para aumentar a capacidade de 

análise e observação e evitar selecção com bases dinâmicas discretas de empatia e 

enviesamento.  

A entrevista de grupo também permite observar um número maior de candidatos.  

Fase um - Tarefa empática - Exploração dramática “Como se..." - Apresentação Empática 

e aquecimento: 

A empatia, segundo os valores da Instituição, é um dos traços fundamentais para as 

pessoas a integrar na equipa de colaboradores. Assim na primeira fase a proposta colocada 

permite logo esclarecer o perfil dos candidatos neste aspecto, ao mesmo tempo que permite 

criar um ambiente mais informal e baixar a ansiedade do contexto de entrevista. 

A proposta nesta fase é que, em pares e com recurso apenas a Post its e canetas 

conversem de forma a se conhecerem. Em seguida o desafio é apresentarem-se como se 

fossem o outro candidato. Assim A e B conversam e depois A apresenta-se como se fosse 

B, em discurso directo e com o foco de B ser seleccionado. E depois B apresenta-se como 

se fosse A, em discurso directo e com o foco de A ser seleccionado. 

São disponibilizados 10 minutos para a conversa a pares e depois 3 minutos para cada 

apresentação.  

Após as apresentações o ambiente é mais leve entre todos os candidatos e estão prontos 

para a fase seguinte. 

Fase dois - Tarefa de resolução - Desafio criativo individual (entrevistas de grupo com até 

8 pessoas) /pequeno grupo (entrevistas de grupo com mais de 8 pessoas) 

A fase dois é centrada numa tarefa de resolução com recurso a pouco material criativo (os 

desafios colocados foram variando, mas em comum está sempre a lógica da criatividade, 

como resolução de problemas e material limitado e inesperado com o objectivo de colocar 

os colaboradores fora da sua zona de conforto). Assim, conforme as propostas, o material 

é disponibilizado sendo sempre dado um tempo de 20 minutos para criarem.  

Em seguida é proposto que apresentem o que criaram ao grupo tendo 3 minutos por pessoa 

para o fazerem.  
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Os motes criativos são variados e adaptados ao papel funcional para o qual se está a 

efetuar recrutamento. 

Criação de um autocarro de transporte de crianças: material disponível (pedaço papel de 

cenário e canetas). 

Criação de um moinho de vento: material disponível (cartolina, tesoura, palhinhas e atch). 

Criação de uma casa: material disponível (plasticina, massas alimentares, base branca de 

plástico). 

Criação de um farol: material disponível (plasticina, esparguete).  

Fotografias abaixo: 
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Foi introduzida ainda uma outra característica na dinamização, que diverge conforme a 

dimensão do grupo. Nas entrevistas de grupo (com até 8 pessoas) é proposto que após a 

realização individual do desafio cada candidato escolha a criação com que mais se 

identifica, sem ser a sua, e que explique porquê. Já nas entrevistas de grupo de maior 

dimensão (mais de 8 pessoas) em que a proposta é uma criação em pequeno grupo (pares 

ou trios) é proposto que um dos pares ou trio (escolhido logo de início) seja grupo de Júri. 

Este tem a função de criar critérios para no fim eleger "a melhor prestação" nos grupos que 

criaram.  

Fase três - Tarefa colaborativa - Desafio criativo grande grupo 

Na fase final de encerramento a proposta é que criem em conjunto um cartaz que 

represente as qualidades do grupo de candidatos para serem escolhidos como um todo, 

uma equipa. O desafio é criarem de forma a "persuadir a Instituição a contratar-vos a todos, 

como uma equipa". 

O material disponibilizado é uma placa de K-line de dimensão A2, Post its (os que usaram 

no início da entrevista e outros novos) e canetas.  São disponibilizados 20m para a criação 

e depois 10m para apresentarem o que criaram.  

Comum às três fases é a necessidade de estarem presentes durante todo o tempo no 

mínimo três colaboradores da Fundação de diferentes departamentos/áreas (e 

consequentemente diferentes inputs) e ainda um colaborador da área para a qual se está 

a realizar o recrutamento: 

1. Dinamizador da sessão de recrutamento  

2. Administração 

3. Recursos Humanos 

4. Área alvo do recrutamento 

Este conjunto de pessoas (painel de recrutamento e seleção) é uma chave essencial no 

processo visto que forma uma rede que vai funcionar como um crivo. O próprio 

recrutamento ser feito em equipa é essencial para a comunicabilidade do processo 

internamente e para serem reduzidos fenómenos de discriminação, expectativas e 

empatias que levam a excluir ou incluir elementos de forma errónea ou pouco ética. 

Foi criado um esquema de registo onde todos os presentes colocam de modo informal 

algumas notas sobre os participantes (imagem seguinte e exemplo prático). 
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No final da sessão de entrevista de grupo é realizado pelo painel de recrutamento e seleção 

um momento de troca de impressões, onde logo se procura clarificar prioridades de seleção 

para os candidatos presentes.   

Os aspetos a refletir são: comunicação interpessoal, capacidade empática, fenómenos de 

conflitualidade perante as tarefas de grupo, fenómenos de cedência de cada individuo 

perante a pressão dos outros, capacidade de expressão pessoal, criatividade, capacidade 

de lidar com a frustração, capacidade de resolução de problemas, capacidade de gestão 

de dificuldades, capacidade de trabalho em equipa e capacidade de liderança. 

 

CONCLUSÃO 

A Arte-Terapia surgiu de uma forma muito orgânica em resposta às necessidades 

constantes de procura de bom capital humano que as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social sentem permanentemente. Ao longo de uma década o processo de 

recrutamento foi repensado em equipa multidisciplinar (Psicólogos, Técnicos de Serviço 

Social e de Recursos Humanos) desde um modelo vigente (de consulta de Cvs e entrevista 

individual) até um modelo trifásico 1ª fase de seleção inicial a partir da análise de CV e 

carta/vídeo de motivação criados pelos candidatos; 2ª fase de entrevista de grupo com 

duração de 2h30m contendo apresentação da Instituição, da função a que se estão a 

candidatar, apresentação individual dos candidatos a pares; dinâmica de criação em sub-
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grupos e posterior dinâmica de apresentação das criações por parte dos candidatos, 

terminando com espaço de dúvidas e por fim 3ª fase com entrevista individual dos 

candidatos restantes das fases anteriores. 

A obtenção de ganhos foi observada a vários níveis: fiabilidade (diminuir riscos de 

fenómenos de desejabilidade social e manipulação das entrevistas individuais e, aumentar 

a capacidade de observação em contexto de entrevista de padrões individuais de 

comportamento em grupo), eficiência (aumentar a capacidade de selecionar um maior 

número de candidatos em menor espaço de tempo), comunicabilidade (ter um processo de 

seleção partilhado entre os vários departamentos e passível de ser comunicado entre todos 

os envolvidos na hierarquia da Instituição por um painel interno) e integração no local de 

trabalho (diminuição das desistências em período experimental, por incompatibilidade 

funcional ou pessoal na equipa).  

A experiência criativa do recrutamento já realizado apontou vantagens claras aos vários 

níveis (e devidamente identificadas quer ao nível dos RH, quer dos Departamentos, quer 

na Administração) e está atualmente já implementado na maioria das valências em 

funcionamento na Instituição (em especial nas que intervêm com públicos com maiores 

fragilidades e que por isso necessitam de equipas de recursos humanos com maior 

competência emocional e responsabilidade empática) tais com as Casas de Acolhimento e 

as Colónias de Férias. 

 

TESTEMUNHOS DE PARTICIPANTES NO PAINEL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

A experiência de participar nestes processos de recrutamento em grupo tem sido muito positiva. Nas 

várias fases deste processo temos oportunidade de conhecer muito melhor o candidato nas suas 

principais características pessoais e dinâmicas relacionais. A escolha do candidato mais adequado 

torna-se bastante mais fácil conseguindo até escolher a pessoa mais adequada a determinada equipa 

(o elemento que falta para ter uma equipa mais equilibrada). Embora se possa considerar que o 

processo é longo, normalmente demora uma manhã, a verdade é que para além da eficácia na seleção 

já referida, permite avaliar em simultâneo uma serie de candidatos, podendo ordená-los de forma a 

tornar o processo mais eficiente para aquele recrutamento ou outro que surja num curto espaço de 

tempo. 

Mafalda Morgado Vogal Executiva do Conselho de Administração - Departamento de Acção Social 

 

O que eu senti ao estar presente é que este processo de recrutamento permite conseguir observar de 

uma forma criativa, um conjunto de características de personalidade e de competências que nos 

possibilitam avaliar e selecionar candidatos que nos dão confiança da sua integração na Instituição, 

nas equiipas e nos públicos/utentes em que irão intervir. É um processo dinâmico e informal que 

permite aos candidatos sentirem-se confortáveis em expor as suas ideias. 

Secundino Carvalho - Diretor | Departamento de Recursos Humanos 
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A ARTE-PSICOTERAPIA ENQUANTO 
INVESTIMENTO ESTÉTICO-GNÓSTICO 

CARVALHO, RUY 

 

ABSTRACT 

Sendo a ênfase em Arte-Psicoterapia colocada na criação artística em contexto relacional, 

propicia-se abrir espaço ao entendimento de si mesmo enquanto objecto estético. Assim 

sendo, a Arte ganha o valor de terapia formativa, enquanto informativa e promotora de um 

conhecimento passível de contribuir para a maturidade do equilíbrio estético. Através do 

conhecimento novo e criativo a que o indivíduo acede sobre si mesmo no contexto estético-

gnóstico da Arte-Psicoterapia torna-se possível perspectivar-se a si mesmo enquanto 

objecto estético em transmutação. 

A experiência criativa propicia uma aprendizagem intrínseca afim da implementação do 

saber fazer ao saber ser através da ideia nova. Quando tal é implementado e articulado 

pelo gradiente arte-psicoterapêutico tridimensional reproduzem-se simbolicamente as 

condições do ambiente relacional objetal-psicodiagenésico. 

Os défices, perdas e traumas tornam-se então subjectivamente aflorados nas contingências 

estéticas do processo em curso. Ganhando uma formulação artística criativa são 

manejáveis num debate estético facilitador da identificação, clarificação e colocação em 

perspectiva de mudança. 

Tal representa uma possibilidade de através da correcção pela vivência criativa se aceder 

à interiorização de representações ideacionais reguladoras, organizativas e criativas afins 

da possibilidade de plastia formativa do Si Mesmo através da psicodiagénesis.         2021 
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A Arte-Terapia /Psicoterapia enquanto investimento  

estético-gnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“É bom mudar, passar da noite ao dia 

E ver o sol surgindo no horizonte 

Novo caminho agora principia 

Até que outro sol venha e desponte 

 

Achei a essência pura da alegria 

Descobri encantada a sua fonte 

Quase morri de dor e de agonia 

Foi preciso correr de monte a monte 

 

Agora busco a paz serena e calma 

Não olho tristemente a minha alma 

Encontro em mim mais vida, mais calor 

 

Agora há um silêncio sem tristeza 

E havendo angústia ainda a incerteza 

Há também um profundo e grande amor. 

 

(Maria Manuela Brazette, em “28 sonetos”, Edições Turene, Lisboa, Junho de 1985)  
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Este soneto sintetiza primorosamente aquilo em que me pretendo debruçar nesta 

conferência: - “ É bom mudar”… Sendo a ênfase em Arte-Terapia /Psicoterapia colocada 

na criação artística em contexto relacional, propicia-se abrir espaço ao conhecimento de si 

mesmo enquanto objecto estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O propósito de qualquer intervenção terapêutica votada para o tratamento psíquico ou 

desenvolvimento pessoal pretende que a pessoa em foco encete um processo de 

mudança… “passar da noite ao dia”… libertando-se do seu suplício existencial, abrindo-se 

a “…ver o sol surgindo no horizonte… ” para poder encetar o … ”novo caminho (que) agora 

principia”, de forma a debruçar-se criativamente sobre si, enquanto mote de 

transformação… “até que outro sol venha e desponte”… no olhar com que se perspectiva 

a si mesmo.  

Neste processo metafórico de transmutação há um aprendizado da ordem do ser, com 

implicações no estar existencial, colocado ao serviço do Eu, em que o ter e fazer ficam 

delegados para segundo plano e consubstanciados por aqueles. Tal aprendizado de 

conotação estética enraizar-se-á na estrutura psíquica com um feito de psicodiagénesis, ou 

seja, de estratificação reguladora da personalidade, que é reforçada na sua capacidade de 

homeostase existencial. 
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Noutro soneto, Maria Manuela Brazette ilustra: 

 

Não sei soltar a força de criar, 

De dar mais vida a sonhos imprecisos 

Como se às vezes não soubesse andar, 

E os pensamentos fossem indecisos 

 

Procuro aquilo que não sei achar, 

Dou-me à tristeza, fujo dos sorrisos, 

Fico na terra sem saber voar, 

A imaginar meus toscos paraísos 

 

Não tendo rasgos de marés imensas 

Chama dos deuses, fogo das presenças, 

Nem de gamos selvagem caçadora 

 

Mas às vezes, lampejos do infinito 

Ferem-me a alma, e sem querer me agito 

Sinto uma força nova, e criadora! 
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No gradiente relacional da Arte-Terapia / Psicoterapia há um sujeito interveniente em 

demanda de solução face a uma questão premente de saúde mental, de desenvolvimento 

ou adaptação, que traz para o interlocutor- técnico uma questão básica inerente ao pedido 

de ajuda :- “Não sei soltar a força de criar”… para superar o sofrimento, mal estar 

existencial, desajuste ou incapacidade, encontrando as melhores soluções adaptativas. É 

precisamente neste vector da “força de criar” que uma intervenção de Arte-Terapia 

/Psicoterapia irá incidir, através da utilização das “Artes” ao serviço da mudança ou cura do 

indivíduo em demanda de conhecimento acerca de si mesmo passível de ser colocado ao 

serviço da sua capacidade de regulação através do estabelecimento de pontes adaptativas 

lançadas pela imersão criativa. Assim sendo, a Arte ganha o valor de terapia formativa, 

enquanto informativa e promotora de um conhecimento passível de contribuir para a 

maturidade do equilíbrio estético interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa relação primeva com o mundo é essencialmente estética, num gradiente polar de 

atração/aversão, satisfação/depleção, completude/necessidade, vazio/plenitude, e inerente 

a tal, formulando-se as primeiras referências polares de bom /mau, ou belo / feio. Citando 

Melanie Klein, acerca da apreensão da beleza, Meltzer refere que o alcançar de uma 

clivagem e idealização do Self e objectos constitui um requisito essencial para o 

desenvolvimento. Através de tal mecanismo torna-se viável que uma parte idealizada do 

Self infantil se vincule com um objecto idealizado, enquanto referência estética primordial 

de satisfação e aconchego, permitindo um contraponto e baluarte em relação ao mal-estar 

psíquico e fisiológico. Tal apreensão do objecto cuidador enquanto belo, conterá em si as 

conotações de grandeza, poder, sucesso nos gestos e sensualidade, pelo prazer 

proporcionado nos cuidados. A ausência, limitações ou défices nos cuidados remeterá o 

bebé para a experiência oposta do horrífico do sofrimento, carência ou angústia.  

 



REVISTA ARTE VIVA 12              21 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA . 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o evoluir da psicodiagénesis, ocorrendo o inerente balanço estético entre equilíbrio e 

desequilíbrio ou conflito estético, tornar-se-á possível para o bebé ressalvar ou reparar a 

bondade, a beleza, a força do objecto e generosidade, identificando-se com ele pelo reforço 

da estima e gratidão. Ainda assim, o bebé precisará de lidar com a incógnita e incerteza 

contida na beleza do rosto, gestos de embalo e nutrição do seu objecto cuidador, que olha, 

por vezes sorrindo, e no qual se revê o bebé, ao começar a devolver o sorriso. Noutras 

alturas o enigma da expressão facial e dos gestos torna-se avassaladora determinando a 

angústia expressa no choro inquieto de bebé. A tal acrescem as sensações somáticas do 

corpo do próprio bebé, onde este se pode sentir pleno, num sono aconchegante ou num 

palrar e manuseio exploratório, assim como poderá determinar dor ou desconforto 

indeterminados, por exemplo por fome ou cólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge de Sena, consegue descrever tal magistralmente num soneto: 
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Ao desconcerto humanamente aberto 

 

Ao desconcerto humanamente aberto 

entendo e sinto: as coisas são reais 

como meus olhos que as olharam tais 

a luz ou treva que há no tempo certo. 

 

De olhá-las muito não as vejo mais 

que a luz mudável com que a treva perto 

sempre outras as confunde: entreaberto, 

menos humano, só verei sinais. 

 

E sinta que as pensei, ou que as senti 

eu pense, ou julgue os sinais que vi 

ler a harmonia, como ali surpresa, 

 

oculta que era para eu vê-la agora, 

meu desconcerto é o desconcerto fora, 

e Deus um só pudor da Natureza. 

 

(Jorge de Sena, em “As evidências”, 1955) 
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Apenas a apercepção estética das sensações permite ao bebé uma possibilidade de debate 

estético afim do abarcar a complexidade de um mundo real para o qual ele ainda não possui 

mecanismos psíquicos de mentalização passíveis de os contextualizar. 

Meltzer recua ainda mais e refere-se a “experiências proto-estéticas” que se originam no 

feto in útero, que aconchegado, mas também apertado no refúgio da profundidade 

abdominal e embalado pelo compasso harmonioso e dançante do andar materno, enquanto 

é envolvido pela musicalidade da sua voz com o fundo sonoro dos sons vegetativos do 

batimento cardíaco, da respiração e do gorgolejar intestinal, é responsivo “como uma 

pequena foca e brincalhão como uma marioneta” (Meltzer). No entanto haverá sempre 

outros momentos onde o sofrimento fetal pode ser activado por estados emocionais da mãe 

determinantes de palpitações, fadiga, contracturas, movimentos desordenados e abruptos, 

como em momentos de stress quotidiano, na actividade sexual ou num acidente, com perda 

do estado da harmonia atrás referido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haverá ainda fatores de stress intra-uterinos precoces, bem como acontecimentos 

traumáticos neo-natais, como anoxia, num parto distócico. Ao nascer o bebé irá ser 

progressivamente atingido por uma miríade de sensações, conforme os seus sistemas 

perceptivos vão amadurecendo, já que hoje se sabe que ele vem protegido para o excesso 

de impressões, por exemplo sendo as cores no início apreciadas apenas na esfera dos 

cinzentos. Desconhece-se exactamente como as cores, as formas, os sons, os movimentos 

e os toques o impactam na vida precoce. Pressuponho que a apreensão estética funcionará 

como um primeiro organizador da experiência, permitindo inclusive o descortinar do rosto 

do objecto-cuidador, a que progressivamente irá reagindo. 

 

Tal gradiente estético original encontrei-o no poema de Luiza Neto Jorge: 
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A Casa do Mundo 

 

Aquilo que às vezes parece 

um sinal no rosto 

é a casa do mundo 

é um armário poderoso 

com tecidos sanguíneos guardados 

e a sua tribo de portas sensíveis. 

 

Cheira a teias eróticas. Arca delirante 

arca sobre o cheiro a mar de amar. 

 

Mar fresco. Muros romanos. Toda a música. 

O corredor lembra uma corda suspenso entre 

os Pirenéus, as janelas entre faces gregas. 

Janelas que cheiram ao ar de fora 

à núpcia do ar com a casa ardente. 

 

Luzindo cheguei à porta. 

Interrompo os objectos de família, atiro-lhe, 

a porta. 
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Acendendo os interruptores, acendo a interrupção, 

as novas paisagens têm cabeça, a luz 

é uma pintura clara, mais claramente lembro: 

Uma porta, um armário, aquela casa. 

 

Um espelho verde de face oval 

é que parece uma lata de conservas dilatada 

com um tubarão a revirar-se no estomago 

no fígado, nos rins, nos tecidos sanguíneos. 

 

É a casa do mundo: 

desaparece em seguida. 

 

(Luiza Neto Jorge, em “O Ser a Seu Tempo”, 1967) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mundo neste poema é nominal, numa condição profundamente vivenciada e evocada, 

onde o interior e o exterior da realidade se mesclam. Aqui mundo e corpo são lugares 

contíguos, não desembaraçáveis, o que só pode ser apreendido pelo leitor através de uma 

sucessão integrativa de apreensão estética. Esta afigura-se-me como a primeira forma de 

apreensão de um conceito, enquanto percepto adstrito a um conhecimento interiorizado, ou 

seja, um construto representacional na matriz imaginária da mente. Deste modo entende-

se a apreensão estética como engrama promotor da génese da integração da experiência 

pelo ser humano, tanto nos primórdios da espécie, como no princípio da vida.  
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Os construtos inerentes ao gradiente relacional precoce que se organizam enquanto 

aprendizados são impressos enquanto memórias no hipocampo e inerentes estruturas do 

lobo temporal medial, afloradas enquanto imagens suportadas por um “mapa neural 

transitório”, em ligação com o lobo occipital, ou córtex visual, que dá suporte ao imaginário. 

As ditas memórias “auditiva” e “corporal” são inerentes à conexão das estruturas cerebrais, 

referidas atrás, com o córtex auditivo, nos lobos temporais e córtex motor na parede anterior 

do sulco ventral também chamada área de Brodman ou porção dorsal do lobo frontal e 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progressivamente as memórias declarativas e não declarativas vão sendo reforçadas pelo 

amadurecimento do hipocampo, amígdala, córtex entorrinal, giro para-hipocampo e córtex 

pré frontal ventromediano. Por sua vez as aptidões motoras, respectiva antecipação e 

peparação organizam-se à custa da maturação do cerebelo, na articulação com o corpo 

estriado e núcleos de base (caudado, putâmen e globo pálido). É do conhecimento geral 

que os aprendizados se suportam nas áreas adstritas às memórias e na capacidade de 

processamento reflexivo, de raciocínio ou de mentalização, próprias ao córtex pré-frontral. 

A articulação entre memória e imaginário encontra uma aplicação prática nas técnicas de 

memorização utilizads pelos gurus da memória que sistematicamente e automaticamente 

indexam algo a memorizar a imagens, de que se socorrem para recordar. O meu filho de 
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13 anos descobriu tal espontaneamente, partilhando comigo que tinha boas notas, não 

precisando de estudar muito em casa, pois ia associando o que os professores ensinavam 

com imagens.  Assim, acha ter uma boa memória visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o devido desenvolvimento há a aquisição da palavra que estabelece a ponte entre o 

afectivo e o conceito, favorecendo a mentalização e os aprendizados. O pensamento ganha 

vigor, enquanto discurso interno e veículo de comunicação, que permite a sedimentação 

dos aprendizados, através do relacionamento com um outro diferenciado de si, construindo-

se a dimensão da alteridade, numa ligação de inter-enriquecimento gnósico e a regulação 

própria. A palavra articulada na linguagem é um património essencial ao ser humano, 

completando o dispositivo próprio ao seu aparelho criativo. Tal é evidenciado por Eugénio 

de Andrade no seu poema: 
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As Palavras 

 

São como um cristal, 

as palavras. 

Algumas, um punhal, 

um incêndio. 

Outras, 

orvalho apenas. 

 

Secretas vêem, cheias de memória. 

Inseguras navegam: 

barcos ou beijos 

as águas estremecem. 

 

Desamparadas, inocentes, 

leves. 

Tecidas são de luz 

e são a noite. 

E mesmo pálidas 

verdes paraísos lembram ainda 

 

Quem as escuta? Quem 

as recolhe, assim, 

cruéis, desfeitas, 

nas suas conchas puras? 

 

(Eugénio de Andrade, em “ Coração do Dia”, 1958) 
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“São como um cristal “… tem implícito que as palavras são transparentes no veicular da 

informação acerca do indivíduo…” Algumas, um punhal…”, podendo ser precisas e contun 

dentes, mas também…”orvalho apenas”…, ou seja espúrias e banais…” Secretas vêem, 

cheias de memória”…, combinando e articulando um quanto de afeto, ligando as memórias, 

com a racionalidade…” Verdes paraísos lembram ainda…”, apesar de … ”desampa-

radas”…, pois a sua qualidade estética inerente à metáfora permite que o ser  humano 

abarque a cruência da malícia da realidade e nela encontre significação. Deste modo uma 

palavra também pode conter mil imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, à apercepção estética acresce o conhecimento ou gnose estética, a qual propicia 

os aprendizados através de uma qualidade estética de belo, bom, sublime e aprazível de 

que as aprendizagens precisam de se revestir. Para tal é necessário que a aprendizagem 

esteja adstrita à activação da criatividade. Aprender é pois afim de criar. É precisamente o 

ambiente propício a isso que se implementa numa intervenção de Arte-Terapia / 

Psicoterapia. Através do conhecimento novo e criativo a que o indivíduo acede sobre si 

mesmo no contexto estético-gnóstico da Arte-Psicoterapia torna-se possível perspectivar-

se a si mesmo enquanto objecto de conhecimento estético colocado ao serviço da 

transmutação da estrutura da sua personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um exemplo de como a aperceção estética propicia o entendimento da realidade é 

encontrado na afirmação da perspectiva de que a organização dos corpos celestes no 
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sistema solar seria heliocêntrica, ou seja que os planetas é que girariam em torno do Sol, 

nomeadamente a Terra, e não o contrário, numa disposição geocêntrica. O modelo 

heliocêntrico apresentado por Nicolau Copérnico é denominado de estético. Para o polaco 

Copérnico um sentido estético elevado, na consideração de que uma qualidade inefável 

impregnaria a natureza, levou-o a contrapor com equivalente nível de precisão os 

postulados de Ptolomeu. A sua cognição e inerente gnose estética do sistema solar teve 

de se opor aos preconceitos religiosos, científicos e filosóficos da época. Mas a sua estética 

humanística de salvaguarda de uma verdade onde a beleza reside no contraponto à 

falsidade ou malícia permitiu um avanço na ciência e na cultura civilizacional. 

A visão de uma Terra plana foi também contraposta, suportada na contemplação estética 

do horizonte arqueado que se afastava dos navegadores. Com Johannes Kapler foi 

confirmado o modelo estético de Copérnico, ao introduzir a confirmação matemática própria 

à “física celeste”, que impulsionou a astronomia moderna. Por sua vez Galileu Galilei, 

através da invenção do telescópio refrator permitiu a evidência confirmatória com base na 

observação. A esfericidade da Terra fora preconizada pelo grego Pitágoras e outro, 

Eratóstenes, medira a sua circunferência, usando a lógica matemática. No século XV a 

viagem de circunavegação iniciada por Fernão de Magalhães permitiu a confirmação 

fenomenológica. 

Esta articulação entre a formulação de teorema, de preferência matemática e a evidência 

pela constatação ou observação “in loco”, impregnam a lógica cartesiana racional, adstrita 

à ciência clássica. No entanto a perspectiva de campo subjectivo própria à ciência moderna, 

enquanto formuladora de conhecimento, devolve espaço para a estéticidade. Assim, um 

conhecimento novo precisa de ser estético, enquanto ideia bela, permitindo uma formulação 

enriquecedora do sentido estético da ordem natural com ligação universal. O respeito pela 

estética do conhecimento implica que este não será usado contra o ser humano. À pessoa 

comum interessa que o conhecimento que a ela chega tenha a conotação estética de que 

lhe permite um alargar da visão existencial de beleza, que é útil e bom para a sua inserção 

no mundo e lhe fornece reforço cultural. 

 

Por sua vez, referenciando-se a Arte, é inequívoco que contém em si um modelo de 

conhecimento da realidade suportado na apreensão estética daquela. Podemos então ver 

na Arte a manifestação da relação precoce de apercepção e formulação estética acerca do 

“mundo”, como forma de o tornar cognoscível. 
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Acerca disso escreve Pedro Barbosa, Doutorado e Professor de Estética na Universidade 

Fernando Pessoa no Porto, no seu livro “Metamorfoses do Real- Arte, Imaginário e 

Conhecimento Estético”: - “… a apreensão estética implica uma inserção empática do 

sujeito cognoscente no mundo a conhecer” … “o conhecimento estético nasce 

precisamente desse relacionamento vivenciado entre sujeito e objecto. Na sua perspectiva 

a cognição estética ou gnosestesia… “constitui-se assim como uma modalidade 

fundamental da nossa relação com o mundo, com os outros e connosco próprios: uma 

forma essencial, em suma, de aprofundar a nossa relação com a vida” … 

Pedro Barbosa vai mais longe propondo uma fórmula na qual “duas direcções 

gnoseológicas”-a relação sujeito/objecto e a relação sujeito/sujeito, se articulam para 

produzir conhecimento: 

 

 

 

 

 

 

O “C” corresponde ao conhecimento, o “R” à realidade e o “S” ao sujeito subjectivo. 

A partir desta fórmula ele propõe-se a postular esquematicamente o conhecimento estético 

(Ce) 

 

Ce =    O 

            S 

 

S 

   

 

sujeito 

   

 

C = R 

   

 

sujeito 

   

 

S 

   

 

O 

   

 

objeto 

   

 

S 

   

 

S 

   

 

sujeito 

   

 

S 

   

 

S 
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«Esta integração – afirma Amorim de Carvalho (referido por Pedro Barbosa) - tem sempre 

um carácter afectivo, porque a consciência de Si, ou a relação gnoseológica sujeito/sujeito 

(que assume a relação objecto/objecto, pela qual o  eu existo se situa no mundo, estando 

presente aos valores reais) não pode deixar de ser afectiva. É o caso da emoção estética, 

a percepção das coisas na beleza, inteiramente situada: o sujeito emocionado assume 

consciencialmente, portanto afectivamente, a relação estética objecto /sujeito, integrando-

se assim o conhecimento». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais à frente acrescenta: 

 

“O conhecimento estético, quando perfeito, torna-se assim o mais elevado momento do 

conhecimento no domínio perceptivo.” 

Noutro ponto escreve: 

“Temos deste modo caracterizada a relação artística com o mundo sob a forma de uma 

relação estético-gnoseológica. 

A partir daqui parece legítimo definir o <<homo aestheticus>>- assim o denomina Amorim 

de Carvalho – como nascendo de uma espécie de comunhão ontológica e gnoseológica 

entre o homem e o mundo”. Deste modo o conhecimento ou gnose estética é uma redução 

subjectiva do real. 

Penso que com a argumentação anterior tornei já suficientemente credível a ideia sobre a 

qual me debruço agora: é essencial que um gradiente estético esteja implicado nos 

contextos pedagógicos de aprendizagem. Aqui os instrumentos artísticos e outros criativos, 

próprios à aprendizagem mediada, são afins do reforço estético do veicular e apreender 

conhecimento, fazendo todo o sentido. 

É precisamente isso que João dos Santos, psicanalista e pedopsiquiatra advoga no seu 

livro póstumo “Vida, Pensamento e Obra de João dos Santos”: 
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“A educação estética permite, através dos materiais e superfícies plásticas, instrumentos e 

expressão pantomímica, danças, coros e jogos dramáticos, a aquisição das formas 

plásticas, o uso da língua e a compreensão intelectual…A Educação deve integrar tudo, no 

sentido de ajudar a criança a encontrar-se a si própria e a integrar-se na cultura da 

sociedade em que vive… Os aspectos estéticos da educação devem impregnar toda a 

actividade escolar” … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noutro texto João dos Santos advoga: 

 

“A criança só pode aprender, se primeiro sentir, e o sentir refere-se a tudo o que é actividade 

emocional, jogo, pintura ou canto. A emoção está na base de toda a aprendizagem; a 

criança aprende a servir-se do lápis, porque vê os adultos servirem-se dele; pinta porque a 

cor e a descoberta da forma a colocam em contacto com os outros e com o meio, porque 

essas actividades a emocionam… Cada matéria tem sua linguagem própria e o uso 

judicioso dos símbolos exige, em regra, uma fase preparatória de iniciação com caracter 

lúdico” … Em vários pontos dos seus textos João dos Santos alerta para a necessidade de 

os educadores ajudarem a criança a estabelecer “elos entre a linguagem das emoções e a 

linguagem verbal racionalizante, que os adultos utilizam”, com cuidado para não imporem 

os seus padrões estéticos rígidos e proporcionando um ambiente de segurança, enquanto 

clima favorável ao conhecimento. Deste modo a aprendizagem assenta em bases que 

fazem dela uma pedagogia terapêutica. Ainda acrescenta João dos Santos: 

“A matemática começa por se viver com o corpo, no conflito interior, nas situações, 

vicissitudes ou variações do que alternada, ou sucessivamente acontece com sucesso ou 

com fracasso. Entendo que, quando a vida de uma criança lhe não permitiu ter uma vivência 

conveniente do corpo, do espaço e dos conflitos, a temos de ajudar a sentir-se, a deslocar-

se, a contar as suas histórias…” 
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Acrescenta: - …” A linguagem escrita, continua a ter um lugar importante na nossa cultura 

mas, lamentavelmente, o ensino desta forma de linguagem faz-se, quase sempre, nas 

escolas, desligado da história bela das descobertas do Homem das formas significativas, 

das Obras do Homem, da descoberta da escrita”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A relação íntima entre emoção, o corpo e a aprendizagem pela experiência é ilustrada por 

uma história contada por João dos Santos e que lhe fora relatada por uma amiga acerca do 

filho. Este trouxe-lhe para casa, da escola, uma pintura “bonita para mostrar à mãe que 

“sabia pintar bem” … “a mãe disse-lhe que achava a pintura muito bonita, e que ele sabia 

pintar muito bem. E o miúdo perguntou-lhe: - Tu sabes pintar? E a mãe respondeu-lhe que 

não sabia pintar tão bem como ele” … Ao que a criança respondeu:” –Ah, mas é muito 

simples…Olha, tu arranjas um pincel, e depois é só ter tinta e fazer festinhas no papel com 

o pincel”. Parece-me que esta história ilustra magistralmente a apreensão estética enquanto 

veículo conducente à cognição e inerente gnose estética, nomeadamente na articulação da 

criação no papel com o corpo da pele.  

 

Seguindo uma perspectiva similar à de João dos Santos é definida a Oficina-escola nos 

serviços de Psiquiatria Infantil por António Coimbra de Matos, também psicanalista e 

pedopsiquiatra: …” a Oficina-escola, originalmente dedicada ao ensino e reabilitação de 

diminuídos intelectuais, vem-se desenvolvendo como um centro de trabalho terapêutico 

aberto a um amplo leque de perturbações psíquicas da adolescência e juventude. O que a 
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caracteriza é a sua organização no sentido de conduzir os utentes numa pesquisa de 

modelos e padrões de identificação e numa elaboração da identidade, a partir da 

experiência em várias áreas de trabalho e de aprendizagem e integradas num 

funcionamento de conjunto em que os vectores determinantes são a análise crítica das 

motivações e interesses de cada um, o apoio ao desenvolvimento das vocações individuais, 

a descoberta de qualidades e habilidades ignoradas, a possibilidade de experimentar e 

treinar actividades e capacidades várias, o apetrechamento de todos com um largo espectro 

de conhecimentos e técnicas correntes e necessárias à vida diária e à independência 

individual, a valorização do trabalho em grupo sem cortar a criatividade e realizações 

individuais, a libertação das potencialidades pessoais, no caminho da inserção social, e a 

formação pré-profissional com abertura e continuação na formação profissional e na 

integração socio-profissional… Portanto, a Oficina-escola, instituindo-se como um centro 

de aprendizagem da vida em grupo e preparação para o ingresso numa actividade produtiva 

e socialmente integrada e útil, tem como primeira preocupação o desabrochar das 

potencialidades individuais e o encontrar de cada um consigo próprio.  Não há sociedade 

equilibrada e dinâmica sem indivíduos individualmente realizados, assim como não 

crescem pessoas felizes e activas numa sociedade estática espartilhada por normas e 

prisioneira de uma doutrina.”  

(António Coimbra de Matos, em “Escritos 6”, 1978) 

 

Tanto da visão de João dos Santos, como das directrizes de Coimbra de Matos se 

depreende que um ambiente de aprendizagem propiciador de experiências provedoras de 

impacto, apreensão, cognição e gnose estética torna-se essencial. Tal é facilitador do 

atendimento e suprimento das necessidades das crianças ou jovens, em particular aquelas 

com necessidades educativas especiais. 

As formulações referidas contêm as bases para uma aprendizagem estética. 

A última frase do trecho de Coimbra de Matos: “Não há sociedade equilibrada e dinâmica 

sem indivíduos individualmente realizados” … leva-me a extrapolar que as experiências 

estéticas são essenciais para o alcance da realização vivencial em geral, social e laboral. 

Nos contextos laborais, nomeadamente no sector empresarial, a introdução de referências 

de esteticidade fomentadoras de criatividade intervenientes na produtividade, está 

comprovado que impulsionaram o seu incremento. Numa empresa ao estabelecerem-se 

objectivos para os seus funcionários, de acordo com o conceito de aprendizagem 

experiencial do Kolb (1984) é necessário implementar um processo cíclico e recorrente de 

aquisição de competências. Deste modo o conhecimento é integrado reflexivamente pela 

assimilação após o que é testado na experiência e modificado como resultado da 

observação na concretização experimental. Mas para que o seja realmente efectivo e eficaz 

é necessário que os objectivos pessoais se tornem conciliáveis e convergentes com os da 

empresa ou outro contexto laboral (numa consonância estética). Aqui o fomento das 

experiências estéticas e criativas implementadas por uma liderança inspiradora numa ótica 

de enriquecimento cultural do ambiente de trabalho através do propiciar de soft skills ou 

competências transversais, fará toda a diferença. A implementação de estratégias criativas, 
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com espaço para a consonância diagenésica, próprias à Arte-Terapia / Psicoterapia numa 

empresa representará uma mais valia do ponto de vista de o indivíduo-funcionário se 

reforçar criativamente, superando questões existenciais pessoais, convergindo objetivos 

próprios com os da empresa e desenvolvendo uma maior efectividade criativa nos 

relacionamentos interpessoais adstritos. Ao reforçar a sua valorização através de um 

exercício profissional mais consentâneo e adaptativo reforça-se a satisfação pessoal e 

interpessoal no contexto de trabalho. Isso terá implicitamente um impacto positivo na 

produtividade laboral, dado que se possibilita que os funcionários desenvolvam maior 

proficiência criativa e consigam minimizar sobre si os efeitos de stress, passíveis de 

provocar burnout, desmotivação, drop-outs ou outros. 

De acordo com Kolb citado por Neves, Garrido e Simões, em “Manual de Competências 

Pessoais, Interpessoais e Instrumentais- Teoria e Prática “ (2006) : “- De uma forma geral 

aprender é reaprender e educação é reeducação. A direcção que a aprendizagem toma é 

gerida pelas necessidades e objectivos de cada um”. Nesta perspectiva ocorre um processo 

cíclico de aprendizagem que precisa de ser activado ao longo de toda a vida de uma pessoa 

de acordo com o esquema proposto pelos autores referidos e adaptado por mim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência concreta e 

pessoal vivencial (EC) 

 

Testagem da 

extrapolação e 

implementação em 

novas situações 

existenciais (EA) 

Ciclo de aprendizagem 

propiciador de gnose estética 

Observação, criação 

e reflexão (OR) 

Formação de abstracções, 

significações, conceitos e 

generalizações (CA) 
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Segundo os mesmos, para uma aprendizagem eficaz será necessário: 

 

(EC)- O envolvimento em novas experiências concretas, para as quais contribuirão as 

vivências passadas, atuais, expectativas futuras, dilemas, confrontos com problemas ou 

frustrações entre outros. Tal poderá ser activado através do fazer artístico. 

(OR)- A evolução na demanda de conhecimento, pela leitura, escuta activa ou activação do 

processo criativo, permite identificar as características das necessidades, dificuldades e 

opções, observando e reflectindo sobre as experiências em curso. 

(CA)- Formular conceitos abstractos, ou seja, significações que permitam integrar as 

observações e constatações a partir da reflexão sobre a experiência, com a conotação de 

teorias lógicas, propícias à generalização do aprendizado. 

(EA)- A extrapolação da aprendizagem através da experiência propiciadora de verificação 

ou testagem da aplicação das teorias formuladas na tomada de opções e resolução de 

problemas para validar o reforço da aprendizagem. 

 

A esteticidade propiciadora da gnose, ou aquisição de conhecimento é facultada se as fases 

do ciclo de aprendizagem experiencial, avaliar, pensar ou criar, decidir e atuar, forem 

articuladas com os estilos de aprendizagem, divergente, assimilativo, convergente e 

acomodativo. Estas são particularidades essenciais nos líderes. 

 “As forças de estilo acomodativo de resolução de problemas centram-se na execução de 

soluções e início de análise do problema, baseados num modelo ou objectivo geral de como 

as coisas devem ser. As forças na resolução de problema do estilo divergente centram-se 

na identificação de uma série de possíveis problemas e oportunidades existentes na 

realidade. O assimilativo é bom na construção do modelo abstracto, necessário à escolha 

de problemas prioritários e na criação de soluções alternativas. A força do convergente 

assenta na avaliação das consequências da solução e na sua selecção”. 

(Neves, Garrido e Simões, 2006) 
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Um conhecimento adquirido precisa de conter em si um sentido estético fundamental para 

ser assimilado, aplicado e passível de ser articulado pelo sistema metadramático de pensar 

e comunicar (João Azevedo e Silva). 

A compreensão de como a estética do ambiente envolvente, nomeadamente arquitectónico 

pode influenciar a motivação e desempenho dos indivíduos leva a que empresas como a 

Google ou Microsoft, entre muitas outras, providenciem espaços aprazíveis no local de 

trabalho para os colaboradores. 

Peter Zumthor, arquitecto conceituado, no seu livro Atmosferas debruça-se sobre como a 

arquitectura dos espaços influi sobre os indivíduos. Entre outros ressalva a importância de: 

 

A magia do real- Como o envolvimento da realidade carece de estar imbuído pela magia da 

esteticidade impressiva à percepção. Tal determinará como a pessoa se irá inserir num 

espaço real arquitetónico. 

O corpo (da arquitectura)- O corpo orgânico do indivíduo precisa de se enquadrar e 

encontrar contiguidade estética na estrutura arquitetónica em torno de si. 

A consonância dos materiais- As texturas, as linhas, as formas, os planos, as cores e outros 

precisam de provocar consonância estética na interacção com o indivíduo. A consonância 

estética com efeito modulador é não somente relacional, mas também situacional. Por isso 

a necessidade de contacto próximo com a natureza para repor a harmonia da homeostase, 

ou seja, providenciar a consonância de convergência do belo exterior com o equilíbrio 

estético interno. 

O som do espaço- A articulação sonora com o espaço envolvente tem ligações profundas 

com a experiência precoce da existência, como já referi atrás acerca do balanço estético 

original. 

A temperatura do espaço- O aconchego é associado à percepção estética de calor 

agradável, nem insuficiente, nem excessivo. O sentido da temperatura própria e ambiental, 

cujos receptores foram recentemente identificados, motivando um prémio Nobel da 

Medicina, faz parte do dispositivo de homeostase do ser humano e determina a esteticidade 

da intimidade. 

As coisas que rodeiam- A existência das pessoas é organizada de um ponto de vista 

haloplástico, tendo em conta os objectos, estruturas e elementos naturais que compõem o 

ambiente que as rodeia. Uns são desvalorizados, enquanto outros se tornam referências 

estéticas organizativas. 

Entre a serenidade e a sedução- O espaço envolvente contém em si referencias deslocadas 

ou projectadas das representações de cariz maternal e de sedução própria ao 

encantamento estético inerente ao relacionamento sexualizado. 

A tensão entre interior e exterior- Os interiores e exteriores das estruturas arquitetónicas 

encontram equivalente na articulação entre o mundo interno e externo do indivíduo. Se 

equilibrada, em termos arquitetónicos propiciará a homeostase adaptativa entre as 
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necessidades da pessoa e o mundo externo onde poderá procurar o seu suprimento 

estético. 

Degraus da intimidade- Assim como são oferecidos nos espaços arquitetónicos gradientes 

de intimidade, a estes, o indivíduo reagirá de acordo com a necessidade e o suportável de 

intimidade para si, determinando o seu grau de sentimento de envolvência estética. 

A luz sobre as coisas- Conforme a luz incide nas estruturas arquitetónicas determina a 

discriminação com que são identificados espaços e pormenores. Do mesmo modo a luz 

reflexiva incidindo sobre aspectos do si mesmo propicia a formulação de significações com 

efeito no equilíbrio estético. Pela formulação gestáltica de fora como dentro aquilo que é 

realçado no espaço arquitetónico ganhará seguramente conotação simbólica afim da 

experiência estética. 

A arquitetura como espaço envolvente- Anteriormente já se identificaram alguns 

pormenores do espaço envolvente. Sendo uma constante desde a sua concepção o ser 

humano existe e organiza-se esteticamente em função do espaço envolvente. Assim a 

esteticidade da estrutura arquitetónica influi no indivíduo. 

Harmonia- De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, da Porto Editora, 

corresponde a uma disposição bem ordenada entre as partes de um todo; ordem; 

proporção; simetria e ainda coerência, entendimento entre pessoas, concórdia e paz. De 

um ponto de vista arquitetónico corresponde a uma estrutura que inspira o equilíbrio 

estético, enquanto estado interno de harmonia. 

A forma bonita- O conceito do belo num espaço arquitetural é essencial para propiciar a 

integração e satisfação estética das pessoas que naquele se articulam. Com tal propicia-se 

que a vida seja bela aconteça o que acontecer, num aprender estético acerca do mundo, 

através da experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltando a “ Metamorfoses do Real” de Pedro Barbosa, este refere: 

“ O conhecimento estético, quando perfeito, torna-se assim o mais elevado momento da 

integração do conhecimento no domínio perceptivo”. 
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Noutro ponto acrescenta: 

 

“Por outro lado, o conhecimento estético, em termos ontologizantes, deriva dessa maneira 

peculiar de o sujeito se posicionar no mundo. A relação de empatia…de onde parece brotar 

o conhecimento estético” … (ou estético-gnóstico) …”, envolve uma não diferenciação 

sincrática entre o sujeito cognoscente e o objecto do conhecimento. O artista tanto pode 

ter- e exprimir- um conhecimento do mundo exterior (relação sujeito/objecto), como de si 

mesmo (relação sujeito/sujeito, em que o sujeito se desdobra simultaneamente em sujeito 

e objecto) mas, esteja voltado para o mundo interior numa atitude introspectiva, esteja 

voltado para fora numa atitude extrospectiva, ele nunca deixa de se projectar a si mesmo 

no conhecimento que produz…”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referindo-se à dialética belo-feio, em ligação com o antagonismo prazer-dor, Pedro 

Barbosa cita Amorim de Carvalho: 

 

“…” O conhecimento é postulado como sendo uma conquista feita pelo Ser ao Não-ser 

(pelo Real ao Nada) …”O problema do Belo e do Feio seria assim articulado sobre o 

antagonismo prazer/dor, ser/nada do mesmo modo que o conhecimento em geral nunca 

instaura o falso mas o verdadeiro…, também o conhecimento estético nunca induz ao feio… 

mas sempre ao belo…” 

 

Pedro Barbosa propõe um esquema ilustrativo da cognição artística, enquanto estética: 
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Sobre o esquema acrescenta: …” na criação artística, o imaginário, enquanto referente 

imediato da obra de arte (R1) expresso numa linguagem simbólica (verbal, imagética, 

audiovisual, etc) funciona como um <<ecrã>> interposto entre o sujeito cognoscente – o 

«homo aestheticu» - e o mundo real, sua mediata e última referência (R2). Depois, no 

processo inverso da recepção artística, obviamente fruidor e artista (receptor e emissor) 

posicionar-se-ão simetricamente relativamente a esta mediação do imaginário” … Assim, 

tanto o criador como o fruidor de uma realidade imbuída de esteticidade acedem a um 

Conhecimento estético. 

Esta conceptualização é particularmente útil para o tipo particular de conhecimento ou 

gnose estética produzida no decurso de uma intervenção de Arte-Terapia / Psicoterapia. 
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O investimento estético-gnóstico feito pelo indivíduo em Arte-Terapia/Psicoterapia permite-

lhe que pelo envolvimento na experiência criativa propicie para si próprio uma 

aprendizagem intrínseca afim do saber fazer (através do fazer artístico ou criativo) 

conducente ao saber ser através da ideia nova (alcançada pela significação iluminadora). 

Quando tal é implementado e articulado pelo gradiente arte-terapêutico/psicoterapêutico 

tridimensional reproduzem-se simbolicamente as condições do ambiente relacional objetal-

psicodiagenésico, com um efeito catalisador de reparação criativa afim da transmutação. 

Os défices (como o desamparo e outras necessidades), traumas (como perdas, agressões, 

abusos e outros), perturbações mentais e demais questões adaptativas tornam-se então 

subjectivamente afloradas nas contingências estéticas do processo em curso. Ganhando 

uma formulação artística criativa são manejáveis num debate estético facilitador da 

identificação, clarificação e colocação em perspectiva de si mesmo, na acção existencial e 

interacção, para alcançar a perspetiva de mudança, através do conhecimento estético 

alcançado. 

Esta possibilidade constrói-se tendo em conta que através da correção pela vivência criativa 

se acede à internalização de representações ideacionais reguladoras, organizativas e 

criativas afins da possibilidade de plastia formativa do Si Mesmo própria à psicodiagénesis. 

Tal representa a possibilidade de os mecanismos de regulação serem reforçados ou 

implementados pela experiência estética e pela criatividade adstrita. Desta forma o 

processo criativo em Arte-Terapia/Psicoterapia favorece a experiência corretiva (na aceção 

de Alexander). 

As estratégias etológicas fundamentais de regulação ao ambiente face a uma situação de 

perigo e inerente desregulação emocional, são o ataque (zanga), a fuga (o medo) e o 

sucumbir (apatia e tristeza). A estas acrescem nos primatas a procura alimentar, o sexo e 

o envolvimento social (com inerente procura de apoio). 

Entende-se, pois, por regulação emocional processos a diferentes níveis, comportamental, 

biológico e cognitivo, a que acrescem as dimensões experiencial e social. 

Tais processos foram através dos estudos de neurociências referenciados no cérebro, onde 

seria necessária a inibição da acção da amígdala, fonte das respostas emocionais 

(nomeadamente na vertente vegetativa com ligação ao hipotálamo), bem como do cíngulo 

posterior e um incremento da actividade no córtex pré frontal, em particular ventromedial, 

onde ocorre o processamento afectivo e o dorsolateral onde se processa a articulação entre 

o cognitivo e o afectivo. 
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O modo como a experiência estética e activação do processo criativo podem ter em efeito 

de regulação emocional e homeostase psíquica, pelo incremento da sua regularidade é-

nos também explicado através das neurociências pela sua articulação com as áreas 

anteriormente referidas relativas ao suporte da memória. 

A neuro-estética aponta que a activação do córtex órbito-frontal em ligação activadora com 

o núcleo caudado suporta a configuração do belo. A ligação daquele com o giro cíngulado 

anterior esquerdo, relacionado com a dor social e emocional, livre arbítrio, e moralidade, 

referencia, por sua vez, o conceito de feio. Este último está envolvido na aprendizagem por 

reforço e punição. Liga-se também à evocação da memória e aprendizagem.   

Por sua vez, a experiência criativa provoca uma ampla activação cerebral. O lobo pré-frontal 

ventro-mediano e o dorsolateral processam a informação afectiva conjugando-a com o 

processamento cognitivo. Por sua vez o núcleo caudado e putâmen, componentes do 

striatum, envolvidos entre outros em certas formas de aprendizagem, participam também 

no processo criativo. As áreas motoras cerebrais, são amplamente envolvidas, sendo 

necessárias em particular à execução artística. Finalmente as estruturas límbicas 

envolvidas nas emoções e comportamentos sociais também se tornam comparticipativas 

no processo criativo. Quero ressalvar o papel do hipocampo com a sua conexão com o 

tálamo e hipotálamo, determinantes da resposta vegetativa às emoções, e da amígdala, 

envolvida nas sensações de desconforto e nas reacções agressivas. Estas áreas 

relacionam-se com as memórias, em particular não declarativas, pelo que fazendo a 

actividade criativa artística uma articulação do emocional com as experiências estéticas de 

belo, propiciará uma modulação e inserção de memórias, ligadas ao imaginário criativo. 

Com isso propicia-se a regulação da resposta emocional. Por sua vez o giro cingulado 

também se torna participativo na experiência criativa. Através da sua ligação ao núcleo 

accumbens dá suporte aos sentimentos de prazer e inerente felicidade. Este último recebe 

impulsos da área ventral tegmental compondo a chamada via dopaminérgica ou circuito do 

prazer. Tal explica como a experiência estética e criativa são afins da aprazibilidade, o que 

contribui para o incremento da regulação psíquica da criação artística em Arte-Terapia/ 

Psicoterapia. 

Daí que seja essencial que os momentos de deslumbramento estético do indivíduo em 

processo de Arte-Terapia/Psicoterapia, com as suas criações e de modo inerente consigo 

mesmo, vão abarcando as experiências emocionais dolorosas ou desorganizadoras. 
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É indubitável que os acontecimentos neurofisiológicos dão suporte à consciência do 

indivíduo acerca de si mesmo e aos mecanismos adaptativos. No entanto ainda não há 

conhecimento suficiente das neurociências para entender o todo da mente dos seres 

humanos. Além disso é escasso o seu interesse para a operacionalidade da atuação 

psicoterapêitica. 

No campo da Arte-Terapia/Psicoterapia, bem como noutros enquadramentos psico-

terapêuticos, o interesse maior reside nos mecanismos adstritos à mente, enquanto modelo 

funcional psíquico, que proporcionam a homeostase da psíque e que pela regularidade da 

activação e implementação proporcionam a neuromodelação adaptativa, melhorando o 

funcionamento cognitivo e afectivo do indivíduo. 

Anteriormente já me referi a como a implementação da criatividade em prol do balanço 

estético propicia conhecimento acerca de si mesmo com suporte neurofisiológico. 

Agora interessa focar-me sobre os mecanismos de regulação psíquica, que alguns 

designam de estratégias de coping e que na Arte-Terapia/Psicoterapia designo de 

processos estético-gnósticos de psicodiagénesis. Com isto pretendo designar os construtos 

internos adstritos às representações ideacionais organizadoras e configurações mentais 

criativas. As primeiras dizem respeito a referências conscientes provenientes do processo 

criativo do indivíduo debruçado sobre si mesmo em debate estético, permitindo-lhe 

socorrer-se de aforismos, com carácter metafórico e que possibilitam a estabilização e 

regulação da experiência interna e conformação adaptativa. Deste modo são 

implementadas a nível das memórias declarativas.  

Há um equivalente entre estas representações, com a diferença de aquelas serem adstritas 

à criatividade e esteticidade do indivíduo, e as estratégias de coping, definidas por Lazarus 

e Folkman (1984): 

“O coping refere-se aos esforços cognitivos e comportamentais do sujeito, variáveis e 

instáveis, para organizar (reduzir, minimizar, controlar, dominar ou tolerar) a exigência 

interna ou externa (e o conflito entre ambos), feita pela transacção sujeito-meio ambiente, 

e avaliado como excedendo os seus próprios recursos. “ 

Os mecanismos de regulação básicos cognitivos-comportamentais para gerir experiências 

avassaladoras passam em geral numa primeira fase, pelas necessidades de isolamento da 

experiência com recurso à relativização (para mudança de perspetiva) e racionalização. 

Caso não haja sucesso na regulação será preciso o reforço pela retirada da experiência, 

implementando estratégias afins da reposição do bem estar, como a descarga pelo 

desabafo, o repouso relaxante e meditativo, a nutrição e actividade sexual (com seus 

equivalentes sublimados), para além da mudança de foco, diferindo ou deslocando a 

atenção, com o envolvimento numa tarefa aprazível ou propícia ao bem estar. 

As sessões de Ate-Terapia/Psicoterapia apropriam-se à implementação de algumas destas 

diferentes estratégias, a que acrescem os efeitos das dimensões operacionais da sessão, 

onde são activadas as funções terapêuticas da arte. A ativação do processo criativo, como 

já se aludiu contém na sua essência um efeito regulador da vivência interna. 
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Os teóricos do coping definiram estratégias pragmáticas para implementar a regulação. 

 

Werner e Gross (2010) sintetizam os quatro passos da regulação do stress: 

Pensar; 

Notar; 

Decidir o quão suportável ou controlável; 

Agir. 

 

 Por sua vez Isabel Reverendo (2011) aponta como modelo processual da regulação 

emocional quatro estratégias fundamentais de regulação das emoções negativas: 

Modificação da atenção para transformar o contexto perturbador e modificar o impacto 

emocional. 

Reorientação da atenção, com desvio do foco da atenção para modificar o afeto. 

Reavaliação positiva da situação, modificando o pensamento sobre a situação inicialmente 

negativa. 

Expressão de emoções, através da partilha das emoções negativas com os outros. 

 

Como estratégias de coping Gross e Muñoz (1995) propõem: 

Seleção da situação; 

Modificação da situação; 

Modificação do foco atencional; 

Modificação cognitiva; 

Modelação posterior ou supressão. 

 

Para os arte-terapeutas/psicoterapeutas será clara a aplicação destes passos numa sessão 

de arte-terapia/psicoterapia, pois são equivalentes à definição do tema, fazer artístico, 

descrição fenomenológica da criação concreta, procura de significações ligadas ao que 

aquela diz de si mesmo e abertura de novas configurações de significação estética 

preparando o encerramento. 

 

As perspectivas de coping referidas implicam um agir, sobre o contexto de desregulação 

com um enfoque no externo, dando pistas de como operar para promover a regulação. No 

entanto não se referem ao substrato inato ou interno à mente enquanto modelo estrutural 

suportivo da regulação. 



REVISTA ARTE VIVA 12              46 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA . 2022 

Na psicanálise foram descritos mecanismos inatos de regulação ou auto-regulação 

(também designada de regulação primária) entre os quais destaco: 

 

- Área livre de conflito do Eu, com as respectivas funções autónomas, como a síntese, a 

discriminação e a inteligência (entre outras comparticipativas também do processo criativo). 

- Mecanismos de defesa do Eu. 

- Fundo de identificação primária, dando suporte à matriz relacional interna. 

- Formação de símbolos. 

 

De acordo com Bowlby, citado por Grotstein: 

“A auto-regulação é… um sistema dinâmico provavelmente encarregado da modulação 

e/ou estabilização de factores biopsicológicos e psicobiológicos (dominados pelo sensório-

motor).” … ”é instintiva, constitucional, automática não simbólica…e é psicossomática na 

sua esfera operativa…” 

Ainda de acordo com Grotstein, citando Lichtenberg (1989), o recém-nascido interage com 

a mãe de modo a alcançar a auto-regulação com recurso a “cinco sistemas motivacionais 

inatos”: 

 

Necessidade de regulação psíquica de exigências fisiológicas; 

Necessidade de vinculação-afiliação; 

Necessidade de exploração e afirmação; 

Necessidade de reagir aversivamente através do antagonismo e da retirada. 

Necessidade de prazer sensual e excitação sexual. 

 

Por sua vez diz Grotstein: “A regulação interativa (ou secundária) tem sido um termo 

geralmente utilizado…para designar as funções de sincronização maternas necessárias 

para ajudar o vulnerável bebé a desenvolver uma competente auto-regula-

ção…(Numa)…perspectiva interativa, o bebé regula a sua mãe tanto quanto ela o regula a 

ele, e fá-lo de muitas formas diferentes, algumas das quais fisiológicas e outras 

exclusivamente psicológicas - incluindo fornecer-lhe não apenas prazer, mas também 

sentido de realização.” 

Acrescenta ainda Grotstein: …” o conceito de regulação interativa refere-se às 

necessidades de diferentes membros de uma família assumirem certos papéis chave de 

forma a regular as tensões dinâmicas da mesma…” 
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Do meu ponto de vista o aparelho criativo é um mecanismo que se suporta em estruturas 

inatas para fazer a articulação interativa com o mundo relacional e real. Deste modo assiste 

a psicodiagénesis, com uma abrangência inata, operativa e interativa, incrementada no 

contexto de uma intervenção de Arte-Terapia/Psicoterapia. 

O processo criativo contém em si um potencial de regulação tendo em conta a multiplicidade 

de áreas cerebrais activadas, como já expus anteriormente.  

 

Classicamente foram apontadas por Wallas e Patrick quatro fases no processo criativo: 

Preparação com identificação do mote de criação, onde ocorre uma espécie de apreensão, 

dúvida ou incerteza. 

Incubação, durante a qual os mecanismos inatos de regulação se tornam plenamente 

ativos. 

Iluminação, onde a emergência da “ideia nova” assiste a possibilidade de concretização, 

que propicia o alcance regulador de solução. 

Verificação, contemplando a aplicação da formulação criativa alcançada através dum 

quanto de racionalidade operativa e executora. 

 

Classicamente associou-se o hemisfério cerebral direito, ao pensamento divergente, e 

assim dedutivo, enquanto fonte da inspiração, onde a emoção e memórias precoces se 

articulariam com a formulação criativa. Isto é particularmente associável com as três 

primeiras fases do processo criativo, onde a intuição está envolvida. 

No entanto a fase de verificação necessita do suporte no racional, que é da esfera do 

hemisfério cerebral esquerdo, probabilístico e também associado ao pensamento 

convergente. Deste modo a experiência criativa torna-se per-si, pan-cerebral, o que 

determina o seu potencial regulador e propiciador dos processos estético-gnósticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aparelho psíquico criativo contem si uma finalidade reguladora e adaptativa. Suporta-se 

em funções inatas como as apetências sensório-motoras (que determinam o talento), a 
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inteligência criativa, o imaginário, as funções perceptivas e as funções autónomas do Eu. 

A partir deste suporte é activado o processo mental criativo, com base na activação das 

dinâmicas criativas, afins da regulação interativa, e no colocar em acção as funções 

criativas (Formalismo; Fisionomia; Simbolização; Abstração; Extrapolação; Reconfigu-

ração; Síntese; Discriminação; Diferir; Generalização; Pareidolia; Transferência intermodal; 

Personificação; Manejo espacial; Antecipação; Intuição; Automatismo; Planificação; 

Transdução; Organização; Evocação; Sublimação; Transgressão; Racionalização; entre 

outras). A tal acrescem no contexto de uma intervenção de Arte-Terapia/Psicoterapia a 

activação das funções terapêuticas da arte e a comparticipação das potencialidades 

simbólicas, comunicacionais, criativas e de concretização dos recursos técnico-artísticos. 

Anteriormente referi-me a como os processo estético-gnósticos no decurso de uma Arte-

Terapia/Psicoterapia assistem a construção das representações ideacionais organizativas. 

A activação sucessiva do processo criativo em ligação regular com a finalidade 

perlaborativa e adstrito aos processos estético-gnósticos propicia a internalização 

transmutativa de configurações mentais criativas, operacionais enquanto memórias não 

declarativas, em articulação com o imaginário. Tais construtos são passíveis de serem 

evocados, sendo comum os pacientes acederem a referências imagéticas ou metáforas 

configuradas criativamente por si pela mentalização para se darem suporte aquando de 

vivências avassaladoras e ou carentes de regulação.  O processamento estético–gnóstico 

regular, continuado e progressivo, permitindo um balanço estético sucessivo, pelo indivíduo 

em processo criativo, irá, pois, prover o conhecimento ou gnose colocado ao serviço da 

mudança. Para tal também contribuirão as intervenções de inspiração no relacionamento 

com o paciente, em particular aquelas que se suportam no processo metadramático (João 

Azevedo e Silva) de pensamento. É completamente diferente interpretar a dinâmica e 

configurar a dinâmica ocorrida na sessão num registo metadramático. Como exemplo de 

tal apresento a clarificação de síntese final com que terminei um workshop de Arte-Terapia 

Temática, que decorreu num fim-de-semana no início deste ano. Refleti sobre o processo 

de transformação ocorrido. 

 

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO OU MUDANÇA CRIATIVA 

(EM ARTE-TERAPIA/PSICOTERAPIA) 

 

Para alcançar a mudança significativa torna-se essencial o seguinte: 

Propósito - Para mudar é preciso querer mudar. 

Disponibilidade 

- Há que investir um caminho, em princípio longo e com um tempo próprio à pessoa. 

- Só o empenho tornará viável o processo de mudança (o progresso em Arte-Terapia/ 

Psicoterapia). 
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Persistência 

Necessariamente a perspectiva de mudança implica a activação de resistências ou defesas, 

que mais não seja pelo confronto com o desconhecido de ser diferente. 

Entre outros há que contar que: 

- A dúvida a que o próprio se expõe quando se abre espaço na consciência também é uma 

abertura inquietante para a dúvida optativa. 

- O processo de questionamento pessoal (que não pode ser pôr-se em causa), por vezes 

induz vivências de caos. Torna-se então necessário tornar o caos e a incerteza suportáveis, 

para que do caos nasça a luz e num movimento de resgate optimista e criativo o próprio se 

torne mais inteligente. 

- Nem sempre a transformação é feita de progresso. Em geral para que este aconteça é 

necessário recuar, ou regredir para poder avançar. Deste modo, ocorre que a pessoa 

precisa de se perder para se poder achar. É geral, nas psicoterapias, a ideia de que ocorre 

frequentemente a possibilidade do paciente se desorganizar para se poder reorganizar, 

recuperando a sua essência. 

- É preciso aceitar os obstáculos à mudança interna, tal como os obstáculos da vida real 

enquanto oportunidades de reforço da resiliência. Com tal torna-se viável fornecer sentido 

ao acaso (sincronicidade). 

- A vulnerabilidade, a insegurança ou a frustração necessitam de ser aceites e contidas 

afetuosamente de forma a permitir serem colocadas ao serviço do progresso. 

- Embora o caminho da mudança seja por vezes sinuoso é essencial persistir até conseguir. 

Coragem 

- Torna-se imprescindível reflectir para esclarecer, numa espécie de ver para crer na 

verdade interna. Só quando se vê e reconhece que se é, será plausível desfazer a ilusão 

da ideia feita e mudar, acedendo-se à ideia de si renovada. Mas para tal é preciso aceitar 

que a evolução só se faz por tentativa-erro. 

- A defensividade permite segurança, mas impede a mudança. Controlar o incontrolável 

será uma esperança vã. O perfeccionismo é conservador e nessa medida obstáculo à 

libertação da ideia feita. A rigidez apenas é restritiva. Todos estes precisam de ser 

enfrentados com coragem para se evoluir na transformação de si mesmo. 

Sustentação 

- Para se colocar o foco no agir transformador é necessária uma sustentação pautada por 

consonância diagenésica ou amor terapêutico. Este é reforçado ressalvando-se as 

referências do amor próprio e proporcionando-se momentos de bem estar ou aprazíveis, 

em particular através do uso do humor e pela contenção sintónica e empática nos 

momentos de dor, providenciando alívio. Por vezes torna-se útil saber parar para retomar o 

caminho da transformação com força redobrada. Também será importante conter os 

excessos que provocam a frustração, que é útil saber tolerar e a dor que é urgente tornar 

sustentável. 
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- Dar corpo à transformação pelo processo criativo é torná-la consistente pela beleza que 

a compõe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essencialmente, esta síntese final é informativa. Mais recentemente, num workshop, 

também de Arte-Terapia Temática, em que o tema era relativo ao resgate da natureza da 

genuinidade de si mesmo, terminei com uma síntese de inspiração processual de caráter 

metadramático.  

Ruy Carvalho, 7 março 2021 
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NATUREZA SELVAGEM 

 

 

 

Seguir o que realmente se quer é imperioso 

permitindo sair o que tiver de sair ao deixar-se seguir a intuição 

sendo preciso não pôr demasiada água na consistência simplificando 

para encher o coração liberto e resgatado da contenção 

e aceder ao refúgio do aconchego na solidão 

onde há que ter mãos para agarrar a obra feita 

que mesmo na frustração do feio contém em si o belo 

animalesco honrado com a verticalidade paradoxal 

da delicadeza elegante promotora da harmonia felina 

com conforto no lado selvagem afim do alívio 

ao mergulhar no desconhecido da caverna festiva 

na qual se insufla a expectativa realizativa cardíaca 

com o universo da criança em si a dar raízes à robustez 

para encaixar a desolação na proximidade intima do ritual tribal 

propício a licitar o rasgo da irascibilidade válida do dragão 

 

Ruy Carvalho, 25 de setembro 2021 
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Com tal exemplo parece-me tornar-se possível ilustrar a riqueza contida no acesso 

propiciado numa intervenção de Arte-Terapia/Psicoterapia à regulação própria aos 

processos estético-gnósticos, catalisadores da mudança adaptativa e evolutiva dos 

indivíduos em progresso. 

Aqui a articulação do simbolismo metafórico mitopoético, suportado pela esteticidade 

colocada em acção pelos indivíduos em processo, abre espaço para deixar em aberto a 

reflexividade propícia à continuidade da formulação de conhecimento acerca de si mesmo, 

colocada ao serviço da mudança. Para tal será necessário que haja uma inspiração mútua, 

na qual o arte-terapeuta/psicoterapeuta, num gradiente intersubjectivo, inspira ao deixar-se 

inspirar pelo indivíduo em processo. 
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PALAVRAS-CHAVE 

 Prazer, Arte-Psicoterapia, Vida, Amor, Interacção, Transmutação. 

 

A maioria dos homens persegue o prazer com tanta pressa e sem fôlego que se apressam a passar por ele. 

Soren Kierkegaard 

O prazer… todos conhecem o termo, entendem o que é lutar por ele, senti-lo… Mas o que 

é o Prazer e porque ansiamos conhecê-lo? Será o prazer o mero produto formulado de 

algumas interações neurais, um subproduto de reacções eléctricas e químicas, por assim 

dizer? E porque é que algumas pessoas arriscam a vida para experienciá-lo? 

O prazer pode ser interpretado como uma emoção geralmente definida como "um 

sentimento de satisfação e regozijo." Prazer refere-se a uma experiência do que é bom, 



REVISTA ARTE VIVA 12              55 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA . 2022 

que envolve o gozo de algo. Contrasta com a dor ou o sofrimento, que são formas de se 

sentir mal, ou tristes. Está intimamente relacionado com o valor, o desejo e a ação: os seres 

humanos e outros animais conscientes acham o prazer agradável, positivo e digno de 

procurar. Além disso, o prazer é parte integrante de vários outros estados mentais, como o 

êxtase e a euforia. 

Muitas vezes o prazer está associado ao sexo, mas as pessoas podem distinguir muitos 

outros tipos de prazer além do sexo. Pode-se desfrutar do prazer de boa comida, bom vinho, 

boa companhia, uma paisagem deslumbrante, uma peça emocional de música ou poesia, 

para estar perto ou reunir-se com um ente querido, ou o simples prazer que um pôr-do-sol 

à beira-mar traz. 

O prazer social encontra-se na interação social que se cria, como quando as pessoas 

conhecem amigos e novos conhecidos. O prazer social também vem de pertencer a grupos 

e fortalecer ou melhorar a sua posição social. 

O prazer psicológico é criado quando a pessoa pensa sobre a situação, consciente ou 

inconscientemente, ou experimenta alguma acção positiva que traz uma sensação de 

autodescoberta, equilíbrio e paz interior. 

Diferentes pessoas obtêm muitos tipos de prazer do sexo, que é o prazer físico que vem 

através da estimulação dos cinco sentidos. O prazer sexual, por exemplo, tem componentes 

tácteis e visuais significativos. 

Assim como o contacto físico que pode envolver beijar, tocar, segurar, acariciar e aquecer 

dois corpos juntos. 

As pessoas podem desfrutar da conexão emocional: o carinho e a intimidade de tirar a 

roupa e compartilhar sentimentos. Podem desfrutar do abandono infantil do sexo lúdico, da 

aventura de uma nova atividade erótica, do desafio e da antecipação de um novo amor, das 

sensações intensamente requintadas de fazer amor hábil, da liberação explosiva do 

orgasmo. 

Na melhor das circunstâncias, desfrutam de uma experiência mágica e espiritual de dois 

corpos e almas se fundindo por um momento atemporal em puro êxtase. 

Para certas pessoas, no entanto, sexo e prazer não andam necessariamente juntos. Alguns 

pensam que o sexo é principalmente para fazer bebes, e não lhes dão outra função. Outros 

gostariam de associar sexo com prazer, mas têm dificuldade em fazê-lo acontecer. Outros 

ainda preferem simplesmente ler um livro ou assistir televisão. 
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Mas a cultura muitas vezes tenta promover a resistência ao prazer minando o valor do 

prazer, valorizando o sacrifício e a dor como construção do caráter e relegando a obtenção 

do prazer ao reino do egoísmo e da auto-indulgência. Quaisquer que sejam as crenças 

pessoais, o código cultural mais amplo de valores e ética ainda prescreve um controle 

estrito sobre o prazer puro, especialmente quando se trata de sexo. 

Todos nós aprendemos a resistir ao prazer enquanto crescemos e adquirimos autocontrole. 

No mínimo, há momentos em que a realização do que é mais desejado deve ser adiada. 

Viver numa sociedade agradável requer naturalmente que todos aprendamos a controlar 

os nossos impulsos. 

Mas com muita frequência, as pessoas tornam-se excessivamente controladas e passam a 

temer o que mais gostam. Em vez de reconhecer os seus desejos, renunciam-nos, 

sentindo-os como fraquezas. Podem-se tornar críticos de si mesmos, das suas preferências 

alimentares, dos seus interesses vocacionais e das pessoas pelas quais são sexualmente 

atraídos, bem como do que quer que desperte seu apetite sexual.  Equiparam o 

autocontrole e a moralidade com a abnegação. Ao fazê-lo, tornam-se privados e 

desnutridos, privando-se de toda a sua medida das alegrias da vida. 

Como tal, o prazer é uma Gestalt: ou seja, o que obtemos dele é maior do que a soma das 

partes. Refere-se a experiências que são boas, que envolvem o prazer de algo. Está 

intimamente relacionado ao valor, desejo e acção: tanto os humanos como outros animais 

conscientes acham o prazer agradável, positivo ou digno de busca. Poderíamos interpretar 

que qualquer tipo de recompensa está sempre associado a eventos prazerosos. 

Mas nem todas as recompensas são prazerosas (por exemplo, o dinheiro não provoca 

prazer a menos que essa resposta seja condicionada). Os estímulos que são naturalmente 

prazerosos e, portanto, atraentes, são conhecidos como recompensas intrínsecas, 

enquanto os estímulos que são atraentes e motivam o comportamento de aproximação, 

mas não são inerentemente prazerosos, são denominados recompensas extrínsecas. 

Recompensas extrínsecas (por exemplo, dinheiro) são recompensadoras por causa de uma 

associação aprendida com uma recompensa intrínseca. Além disso, as recompensas 

extrínsecas funcionam como ímãs motivacionais que provocam reacções de "querer", mas 

não de "gosto", uma vez adquiridas. O sistema de recompensa contém centros de prazer 

ou hotspots hedónicos – ou seja, estruturas cerebrais que mediam reacções de prazer ou 

"gostar" de recompensas intrínsecas. 
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Hotspots hedónicos foram identificados em subcompartimentos dentro do núcleo 

accumbens, ventral pallidum, núcleo parabraquial, córtex orbitofrontal (OFC) e córtex 

insular. O núcleo accumbens (NAc) é um componente importante do corpo estriado ventral 

e tem sido considerado uma estrutura chave envolvida na mediação de processos 

motivacionais e emocionais, na interface límbico-motora e nos efeitos de certas drogas 

psicoativas. 

Assim, a activação simultânea de todos os hotspots hedónicos dentro do sistema de 

recompensa é necessária para gerar a sensação de uma intensa euforia, que é a 

experiência máxima de prazer. 

O Relacionamento Arte-Psicoterapêutico Aprazível é o que se estabelece no decurso de 

uma intervenção de Arte-Psicoterapia entre o indivíduo em foco, a criação artística e o arte-

psicoterapeuta. A evolução do tratamento de Arte-Psicoterapia, é designado de 

Psicodiagenésis, ou seja, o processo de estratificação psíquica que é favorecido pela 

criação artística no contexto relacional Arte-Psicoterapêutico. 

A Arte-Psicoterapia é uma fonte de descoberta aprazível, a partir da criatividade 

diagenésica, o prazer descobre-se na estratificação do que a pessoa descobre e conhece 

de si mesma. A resiliência e a motivação do fazer nascer artístico, ativam uma anima na 

pessoa em processo. Neste setting a ativação do prazer é explícita, e traz para si o 

reconhecimento da pessoa como ser único, numa essência individual, que carece de 

amadurecimento e de expressão do seu belo prazer. No início de tudo está o contacto, na 

intimidade de si mesmo. Não há Homem sem prazer, e não há prazer sem Homem. A 

humanidade nasce do prazer, e quando não há prazer morre em si mesma, ou deixa morrer 

o que já não permite ter anima e vida. A transmutação ativa neste processo, ocorre na 

segurança da aliança terapêutica, suficientemente sustentável para que o indivíduo se dê 

a si mesmo, e possa a pouco e pouco recuperar a sua aprazibilidade de viver. Este aspeto 

é vital e pode ser transferido para vida. Na rotina diária ocupamos o nosso tempo na escola 

e no trabalho. Importa reflectir sobre: 

• Como está o nosso prazer? 

• Quanto investimos prazer nas nossas vidas? 

• Quando se dedica a escola ao prazer? E as empresas?  

• Que cultura de prazer nutrimos?  
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• Que moral cívica abafa o prazer, num purismo célere, que não permite viver a sexualidade 

de forma natural, aprazível e nutridora? 

O self narrativo exprime o prazer. A maturidade emocional é prazerosa na medida em que 

nos permite lidar com o que gostamos e com o que não gostamos. A Interação Aprazível 

desenvolvida em Arte-Psicoterapia Diagenésica Grupal, de Ruy de Carvalho, defende que 

o grupo potencia essa ação, e que é a interação grupal que vai colocar em ação toda a 

diagénese individual. Na sua força o grupo aciona reflexos primitivos que empoderam o 

prazer de existir. O contrário também será possível, porém a evolução terapêutica irá 

acontecer na medida da atenuação dos sintomas patológicos que não permitem o indivíduo 

ser, ativando os fatores de cura que levam o indivíduo ao encontro do seu ser. Se refletirmos 

sobre o ambiente escolar, e empresarial, como um espaço de interação grupal. Será na 

medida em que o espaço é nutridor, e em que se estabelecem relações baseadas na 

segurança e confiança, que se permitirá a interação aprazível. 

Estes são os componentes operacionais do processo de Arte-Psicoterapia que conferem 

um potencial transformador para os indivíduos em foco. A pessoa em processo desenvolve 

o seu progresso tendo em acção a dimensão criativa; a dimensão intersubjectiva de 

significação pessoal e a dimensão de significação estética. 

Aprofundando este processo, outros componentes emergem, na figura que Ruy de 

Carvalho de Carvalho designa de “Hexagrama da Mudança” em Arte-Terapia/Psicoterapia. 

Um dos seus vértices merece uma menção particular, o das “Funções Terapêuticas da 

Arte”, pois ajuda a balizar aquilo que pode propiciar a mudança dos indivíduos numa 

intervenção psicoterapêutica que integra artes.  

Nas funções terapêuticas das artes podemos salientar as fundamentais, que são 

específicas à utilização das matérias das artes e ao produto criativo nas sessões de Arte-

Terapia/Psicoterapia, e que Ruy de Carvalho de Carvalho designou como o “Quinteto da 

Mudança”. A partir daqui emergem outras funções terapêuticas da arte, e que são 

optimizadas pelo contexto relacional aprazível arte-terapêutico/psicoterapêutico. 

Integrando estas funções, Ruy de Carvalho organizou no “Hexagrama da Transmutação”, 

a reflexão sobre cada um destes vértices. 

Observando empiricamente a fenomenologia característica e emergente na Arte-

Psicoterapia com os seus pacientes, Ruy de Carvalho constatou que a evolução tendencial 

é de que as sessões ganhem uma qualidade particular de interacção aprazível. Tal vai-se 

tornando tanto mais evidente quanto mais a pessoa se estrutura, ficando menos limitada e 
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circunscrita à sintomatologia, ganhando capacidade de insight e de transmutação criativa. 

Isso torna-se um veículo no processo para a contenção e sustentação, com efeito 

apaziguador, abarcando as experiências cruentas e desorganizadoras do paciente como a 

dor psíquica, a insatisfação, que inclui a frustração e a carência, bem como o desamor, o 

ressentimento e o desprezo objectal, gerado a partir de núcleos de vazio objectal. Quando 

as dinâmicas, internas e inerentes a estes afectos no início da intervenção arte-

psicoterapêutica, são ainda muito intensas, assim como a sintomatologia depressiva, 

ansiosa ou psicótica, que lhes está associada, não se torna fácil aceder à aprazibilidade da 

criação artística pelo que o principal trabalho na construção da aliança terapêutica será 

estabelecer paulatinamente essa possibilidade. Pouco a pouco o paciente reticente, 

resistente, retraído e até desconfiado, terá a possibilidade de recuperar a alegria de criar 

com meios artísticos, afim da experiência regressiva do brincar simbolicamente, por vezes 

tão embotada ou nalgumas situações sem nem sequer ter sido configurada como uma 

referência interna.  

Ruy de Carvalho designa de consonância diagenésica, afim da compaixão, para distinguir 

do cunho usual e espiritual dado à palavra compaixão. Afirmando que:  

“Na aceção advogo que, a consonância diagenésica engloba em si o suporte validativo, a 

dedicação incondicional, a disponibilidade aceitante e despreconceituada, a empatia, o 

entendimento da experiência interna do outro, a ênfase na criatividade concreta e psíquica, 

a promoção do equilíbrio estético através da significação, a partilha do conhecimento 

perlaborativo, bem como o incentivo à vivência da aprazibilidade interaccional, afim da 

felicidade.”  

A interação aprazível que se constela nas sessões de Arte-Psicoterapia inclui para além da 

aprazibilidade da criação artística (ou fazer artístico), a aprazibilidade estética com o 

resultado do ato criativo. Este aspeto é altamente gratificante e reestruturante na medida 

do reforço que permite ao paciente, na experiência em si. A recuperação salutar, tranquila 

e estabilizadora do prazer pode pela repetição ser condicionada como uma referência 

mental generalizável para a vida do paciente fora das sessões. Nas sessões de Arte-

Psicoterapia a aprazibilidade da criação artística pode, pois, constituir um contraponto às 

vivências intensas, difíceis e perturbadoras que os pacientes trazem e vivenciam, 

manifestando a sua carga emocional. Deste modo pode-se tornar mais suave e propício 

contê-las bem como modulá-las através do efeito do processo criativo colocado em ação. 

Citando Ruy de Carvalho:  
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“A dor existencial é inevitável e não poderemos ter a pretensão de retirarmos a sua 

experiência aos nossos pacientes. Sendo bem mais comedido e circunstanciado ao 

possível de uma existência comum eivada de vicissitudes, inquietudes e atribulações, 

penso que é fantástico quando se consegue apoiar os nossos pacientes em Arte-

Psicoterapia a tornarem mais suportável o sofrimento ou insatisfação existencial, 

conseguindo manejá-los criativa e mentalmente de modo a ser viável alterná-los com a 

felicidade aprazível de uma existência plena de significado, enquanto estado prevalecente 

e duradouro da vida pessoal.”  

Assim, Ruy de Carvalho vê como função essencial do Arte-Psicoterapeuta o fornecimento 

de um contexto relacional com ênfase na interacção supridora de referências aprazíveis e 

criativas que reforcem a capacidade interna do indivíduo de alternar e contrapor o 

padecimento psíquico ou sofrimento existencial, tornando-os manejáveis e moduláveis, de 

modo que não detenham a primazia no espaço psíquico. 

A presença, o envolvimento participativo e inspirador, bem como a aceitação incondicional 

do arte-psicoterapeuta, que pela sua função supridora do processo do paciente e promotora 

da sua mudança ou transformação, ganha uma qualidade essencial e determinante do 

evoluir dos acontecimentos, sendo altamente responsável pela manutenção da referência 

do gradiente de aprazibilidade. O arte-psicoterapeuta não poderá ficar indemne a deixar-se 

tocar pelos sentimentos e pelas vivências do paciente, num movimento em que se precisa 

de ir ao mundo do outro, mas com a possibilidade de voltar a si mesmo, sem que fique 

impregnado ou amalgamado com a experiência do outro. Ruy de Carvalho lembra-se de 

escutar intrigado o Professor Eduardo Luís Cortesão a falar dessa viagem que era 

necessário efectivar, nomeadamente com os pacientes psicóticos, de ir até ao mundo 

delirante do outro e compartilhá-lo com ele, mas voltar ao mundo de si incólume. 

A dedicação incondicional ao outro é um requisito imprescindível a qualquer psicoterapeuta, 

compreendendo tal que se estará disponível para aceitar as vivências pesadas que o 

paciente trás para as sessões, como o sofrimento, a tristeza, a deceção, a zanga, o 

estranho e o bizarro. Ruy de Carvalho recorda-se da Dra. Maria Luís, Pedopsiquiatra e 

Psicanalista, dizer que um psicoterapeuta precisava de ter uma dose razoável de 

masoquismo para passar o dia inteiro a escutar e empatizar com as desgraças dos outros. 

A pessoa em sofrimento que procura ajuda em psicoterapia, por muito paradoxal que seja 

o seu modo de pedir ajuda e de se relacionar com o arte-psicoterapeuta, nas sessões 

precisa de se sentir acolhida e que a outra pessoa que lhe presta ajuda está dedicada a 
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fornecer-lhe o suporte, se não o ideal para ela, pelo menos o possível dentro das limitações 

próprias a qualquer intervenção psicoterapêutica. Se o preconceito ético, moral, social ou 

religioso do arte-psicoterapeuta se intrometer através do julgamento interpretativo, 

representa um obstáculo com efeito nocivo para o indivíduo em foco. Isso será 

contraproducente e impeditivo da finalidade terapêutica última de promover a capacidade 

dos pacientes viverem o prazer criativamente e sem reservas.  

Para que isso se fomente é preciso licitar-se um gradiente de transgressão libertadora da 

ação do sabotador e opressor interno. Não cabe ao Arte-Psicoterapeuta julgar o paciente 

pelo ato contra o bom senso e o preconceito sócio-moral. Será função sua ajudá-lo a refletir 

sobre o sentido da sua opção, configurando-o criativamente de modo a antecipar ou 

elaborar as consequências.  

Assim, poderá sustentar a significação da tomada de opção na dúvida optativa e criativa, 

como o Dr. João Azevedo e Silva advoga, em detrimento da passagem ao ato destrutiva ou 

vingativa. Todos nós experimentámos em crianças a realização prazerosa de travessuras, 

que eram plenas de excitação e satisfação, redobradas ao não se ser apanhado. Esse 

gradiente de transgressão que mais não seja que imaginário, é essencial ao equilíbrio da 

pessoa. Quando um paciente nosso decide não seguir a norma não nos compete dissuadi-

lo nem o incentivar. O nosso papel é o de ajudar a colocá-lo em reflexão criativa. 

Cecile Sagne, num livro com o título “O erotismo sagrado” escreve: “Importa mesmo ir mais 

longe, e considerar a sexualidade como uma modalidade, ou um grau particular, da troca 

circular homem-natureza; considerar o nosso prazer como o jorro, habitualmente recalcado, 

do prazer inseparável da própria vida na sua coincidência fundamental” …  

Segundo Krishnamurti: “Só há estado criador mediante a irradiação do pensamento criador, 

da vida criadora, da existência criadora, o que corresponde a provocar uma revolução 

radical do nosso modo de vida – não uma revolução verbal, mas uma revolução interna, 

uma completa transformação das nossas vidas. Só então este problema terá tomado um 

sentido diferente; assim, a própria vida encerrará um significado diferente. “ 

O arte-psicoterapeuta coloca a ênfase na criatividade concreta e psíquica, ao incentivar o 

paciente a envolver-se na criação artística. Tal permite-lhe aceder a uma imersão na 

intersubjetividade questionante com o objeto de arte catalisadora, que é afim da promoção 

do balanço estético de si próprio assente na aquisição de novas significações. Nesta 

medida o objetivo derradeiro do arte-psicoterapeuta no decurso da sessão é o de que o 
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paciente ao sair se sinta entendido, com uma perspetiva mais clara de si, permitindo 

iluminar a sua evolução, e satisfeito com o poder realizativo inerente à sua criatividade. 

O gradiente de criação artística implícito nas sessões de Arte-Psicoterapia oferece em si 

uma oportunidade para a configuração das necessidades de transgressão, carentes de 

manifestação e resolução, sendo próprias a aspetos regressivos relacionados com 

vivências precoces, incluindo a sexualidade pré-genital, que ficaram por estruturar. Tal 

manifesta-se frequentemente na desorganização dos sintomas mentais, nos 

comportamentos regressivos, entre os quais anaclitismo, ou nas perturbações da esfera 

relacional, amorosa e sexual, entre outros. O arquétipo do artista louco, boémio e libertino 

é a caricatura do efeito de acesso ao prazer implícito na criação artística, presente na mente 

das pessoas em geral. O mundo exterior poderá jogar para o criador um papel benéfico, ou 

pelo contrário, reenviar-lhe as suas angústias. O artista tem necessidade, recorrendo à 

projecção, de apelar ao terceiro poder, o público, que recebe toda a força do processo de 

identificação projectiva com a obra. É um processo extremamente sensível podendo 

reactivar velhos esquemas familiares de rejeição, humilhação, abandono, etc… 

” A criatividade nasce no corpo erógeno e reflecte a forma como ele está representado 

psiquicamente e como se representa psiquicamente e como as funções somáticas se 

estruturam na infância.” 

Em geral, o incentivo à vivência da aprazibilidade criativa e interaccional, aliada à 

sublimação estética, é altamente importante no ambiente das sessões de Arte-Psicoterapia, 

funcionando como um contraponto sustentador para as vivências mais dolorosas e 

propiciando a elaboração do negativo. O Arte-Psicoterapeuta, para além de suspender o 

seu preconceito, ser aceitante da transgressão ao serviço da mudança, e investir o 

relacionamento com o paciente de uma perspetiva psicodiagenésica, precisa também de 

se mostrar aberto e consistente à manifestação da dor psíquica pelo indivíduo em processo. 

Isto é o mais difícil, por vezes, de ser alcançado, pois ao aceder-se à experiência do outro 

através da empatia, acaba-se por se sentir em si as dores do outro. Se o arte-psicoterapeuta 

não estiver suficientemente estruturado poder-se-á sentir sucessivamente abalado ao longo 

de um dia de trabalho, correndo o risco de se fragilizar. Então, de pouco servirá aos 

pacientes não sendo capaz de suster com coesão a fragilidade daqueles, podendo repetir 

a inconsistência das suas figuras parentais. Às vezes é necessário que o arte-

psicoterapeuta se aquiete e aguarde pacientemente dando o tempo necessário para que a 

subtil transformação ocorra.  
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CONCLUSÃO 

In the End… It´s all about Pleasure. 

Citando Ruy de Carvalho: “Acredito que o clima de aprazibilidade criativa implícito ao 

contexto das sessões de Arte-Psicoterapia paulatinamente se irá oferecendo enquanto 

contrapondo ao sofrimento, tornando progressivamente possível vivenciá-lo com 

satisfação. Então será viável começar a libertar a mesma disponibilidade para o prazer que 

para a dor, articulando ambas enquanto alternantes e suportáveis. Deste modo também se 

torna sofrível a vivência satisfatória e plena de prazer. É comum que pacientes que pouco 

falaram da sua sexualidade e respetivas fantasias ao longo do processo, pois esta é uma 

das áreas mais difíceis de ser partilhadas, dado ser sentida como espaço de intimidade 

privada a preservar, relatarem para o final do processo que a sua capacidade orgástica e 

desinibição sexual se incrementaram.” 
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ART-PSYCOTHERAPY AND THE PLEASURABLE 
INTERACTION IN LIFE 
INSPIRED IN THE DIAGENESIC GROUP ART-PSYCOTHERAPY OF RUY DE CARVALHO 

(THE PORTUGUESE POLIMORFIC MODEL) 

ESTEVES, SÓNIA AND FERNANDES, EDWARD 

 

Most men pursue pleasure with such breathless haste that they hurry past it. 

Soren Kierkegaard 

 

Pleasure: that wonderous concept and feeling everyone knows, understands, and strives 

for, no one can escape its overwhelming attraction. But what is Pleasure, really? What is it 

made of and why do we long to know it so desperately to achieve? Is pleasure the mere 

product of some neural interactions, a by-product of electrical and chemical reactions as it 

were, or something else? And why do some people risk life and limb to experience it? 

Pleasure is most often construed as an “emotion”, usually defined as “a feeling of happy 

satisfaction and enjoyment.”. Pleasure also refers to an experience of what feels good, 

which involves the enjoyment of something, or someone, or both. It contrasts with pain and 

suffering, which are forms of feeling bad, or sad. Pleasure is thus closely related to desire, 

value, and action. Humans, and other animals, find pleasure in what is enjoyable, positive, 

something worthy of seeking. Further, pleasure is an integral part of various other achievable 

mental states such as happiness, ecstasy, and euphoria. 

Often pleasure is associated with sex, but people can derive pleasure from many other kinds 

of things other than sex. One can enjoy the pleasure of good food, good wine, good 

company, a stunning landscape, an emotional piece of music or poetry, to be close to or 

reunite with a loved one, or the simple pleasure that a sunset by the sea can bring. 

Social pleasure is found in the social interaction that are created in everyday Life, such as 

when people meet with valued friends, or form new acquaintances. Social pleasure also 

comes from belonging to groups, achievement, strengthening or improving one's social 

position. 

EN 



REVISTA ARTE VIVA 12              65 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA . 2022 

Psychological pleasure is also derived from contemplating positive and enjoyable situations, 

consciously or unconsciously, feelings of happiness, or from experiences of positive actions 

that bring about a sense of self-discovery, balance, and inner peace. Psychological pleasure 

is created the person thinks about the situation, consciously or unconsciously. 

There are several theories that attempt to define and explain pleasure. Attitude theories 

suggest that pleasure is external to the experience since it depends on the subject’s attitude 

to the experience itself. Quality theories hold that pleasure is based on the quality of the 

pleasurable experience itself. Dispositional theories of pleasure try to account for pleasure 

in terms of dispositions, often including insights from both the quality theories and the 

attitude theories. In other words, they suggest that pleasure consists of being disposed to 

desire an experience in virtue of the qualities of the experience. 

As suggested, many people derive pleasure from sex, which is the physical pleasure which 

comes through the stimulation of the five senses, thus it has significant tactile and visual 

components. Further, it can involve active sexual contact such as kissing, touching, holding, 

stroking, and the warmth of two bodies rubbing together. Also, it can be construed as an 

emotional sexual connection such as the affection and the intimacy of two lovers being 

naked and sharing feelings. Under the best of circumstances, they sometimes enjoy a 

magical, spiritual experience of two bodies and souls merging for a timeless moment in 

sheer ecstasy. 

Further, individuals may enjoy the childlike abandon of playful sex, the adventure of a new 

erotic activity, the challenge and anticipation of a new love, the intensely exquisite 

sensations of skillful lovemaking, the excitement and passion of raw, unbridled, no holds 

barred sex, and the ultimate explosive release of orgasm.  

For some people, however, sex and pleasure do not necessarily go together. Some think 

sex is primarily for procreation, they perform it perfunctorily, and they have no other use for 

it. Others, would like to associate sex with pleasure but have difficulty making that happen, 

meaning, sex isn’t achievable for them for lack of available partners or opportunity, and may 

be restricted to masturbatory solo pleasuring.  Still others would simply rather read a book 

or watch television, which they find far more enjoyable than any sexual experience.  

At times, society itself attempts to foster pleasure resistance by undermining pleasure's 

worth, by exhorting the virtues and value of sacrifice and pain as desirable character-building 

tools, and by relegating the role of pleasure to the realm of selfishness and self-indulgence. 

In such cultures, or societies, regardless of individual desires, the larger cultural value code 
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and ethics prescribe strict control over pure enjoyment, especially when it comes to sex.  In 

those situations, everyone must learn to resist or shun pleasure and develop self-control. 

The lesson then is that to live in a harmonious society we must all learn to control our 

impulses, desires, to forego pleasure, resist temptation, and adhere to the prescribed rules. 

However, when people are overcontrolled and come to fear that which they enjoy the most, 

there is often a counter push-back. Instead of acknowledging their desires, they renounce 

them as weaknesses. But such internalization or repressing of such a strong feeling as 

pleasure is counterproductive. Individuals can become critical of themselves for their food 

preferences, their vocational interests, the people they are sexually attracted to, along with 

whatever it is that piques their sexual interests or appetite. They confuse self-control, with 

social morality with self-denial. In so doing, they become deprived and undernourished, 

robbing themselves of their full measure of life's joys. In other words, they shun and fear 

pleasure and depression, or now anxiety becomes part of the “reality”. 

Pleasure is then a Gestalt: that is, what we get from it is bigger than the sum of its parts and 

brings about a sense of joy and happiness. However, we must note that not all rewards are 

pleasurable (e.g., money does not elicit pleasure by itself but it is rather a conditioned 

response, we react to what money is perceived to gain for us thus it  is an extrinsic reward). 

Stimuli that are naturally pleasurable, and therefore attractive, are known as intrinsic 

rewards, whereas stimuli that are attractive and motivate approach behavior, but are not 

inherently pleasurable, are termed extrinsic rewards. 

Extrinsic rewards (e.g., money) are rewarding because of a learned association with an 

intrinsic reward. Further, extrinsic rewards function as motivational magnets that elicit 

"wanting", but not "liking" reactions once they have been acquired. The reward system 

contains pleasure centers or hedonic hotspots – i.e., brain structures that mediate pleasure 

or "liking" reactions from intrinsic rewards. Hedonic hotspots have been identified in sub-

compartments within the nucleus accumbens shell, ventral pallidum, parabrachial nucleus, 

orbitofrontal cortex (OFC), and insular cortex. The nucleus accumbens (NAc) is a major 

component of the ventral striatum and has long been thought to be a key structure involved 

in mediating motivational and emotional processes, the limbic-motor interface, and the 

effects of certain psychoactive drugs. Thus, the simultaneous activation of every hedonic 

hotspot within the reward system is necessary for generating the sensation of an intense 

euphoria, which is the ultimate experience of pleasure.  
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In the end, and quoting a famous line from a famous movie character – “Pleasure is as 

Pleasure does… or is experienced…” 

The Pleasant Art-Psychotherapeutic Relationship is what is established in the course of an 

Art-Psychotherapy intervention between the individual in focus, the artistic creation and the 

art-psychotherapist. The evolution of the Art-Psychotherapy treatment, called Psycho-

diagenesis, that is, the process of psychic stratification that is favored by artistic creation in 

the Art-Psychotherapeutic relational context. 

Art-Psychotherapy is a source of pleasant discovery, based on diagenetic creativity, 

pleasure is discovered in the stratification of what the person discovers and knows about 

himself. The resilience and motivation of giving birth to art, activate an anima in the person 

in process. In this setting, the activation of pleasure is explicit, and it brings recognition of 

the person as a unique being, in an individual essence, which lacks maturity and expression 

of its beautiful pleasure. At the beginning of everything is contact, in the intimacy of oneself. 

There is no Man without pleasure, and there is no pleasure without Man. Humanity is born 

of pleasure, and when there is no pleasure it dies in itself, or lets die what no longer allows 

anima and life. The active transmutation in this process occurs in the security of the 

therapeutic alliance, sustainable enough for the individual to give himself, and can little by 

little regain your pleasure of living. This aspect is vital and can be transferred to life. In the 

daily routine we occupy our time at school and at work. It is important to reflect on: 

• How is our pleasure? 

• How much do we invest pleasure in our lives? 

• When is school dedicated to pleasure? And the companies? 

• What culture of pleasure do we nurture? 

• What civic morality stifles pleasure, in a swift purism, which does not allow one to live one's 

sexuality in a natural way,pleasant, and nourishing? 

The narrative self expresses pleasure. Emotional maturity is pleasurable to the extent that 

it allows us to deal with what we like and what we don't like. The Pleasant Interaction 

developed in Group Diagenetic Art-Psychotherapy, by Ruy de Carvalho, argues that the 

group enhances this action, and that it is the group interaction that will put all individual 

diagenesis into action. In its strength, the group triggers primitive reflexes that empower the 

pleasure of existing. The opposite will also be possible, but the therapeutic evolution will 

happen to the extent of the attenuation of the pathological symptoms that do not allow the 
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individual to be, activating the healing factors that lead the individual to meet his Being. If 

we reflect on the school environment, and business, as a space for group interaction. It will 

be to the extent that space is nourishing, 

These are the operational components of the Art-Psychotherapy process that confer a 

transformative potential for the individuals in focus. The person in process develops his 

progress having the creative dimension in action; the intersubjective dimension of personal 

meaning and the dimension of aesthetic meaning. 

Deepening this process, other components emerge, in this figure that Ruy de Carvalho calls 

it “Hexagram of Change” in Art Therapy/Psychotherapy. One of its vertices deserves a 

particular mention, that of the “Therapeutic Functions of Art”, as it helps to mark out what 

can promote the change of individuals in a psychotherapeutic intervention that integrates 

the arts. 

In the therapeutic functions of the arts, we can highlight the fundamental ones, which are 

specific to the use of arts materials and the creative product in Art-Therapy/Psychotherapy 

sessions, and which Ruy de Carvalho designated it as the “Change Quintet”. From here, 

other therapeutic functions of art emerge, which are optimized by the pleasant relational 

context of art-therapeutic/psychotherapeutic. By integrating these functions, Ruy de 

Carvalho organized the reflection on each of these vertices in the “Hexagram of 

Transmutation”. 

Empirically observing the characteristic and emerging phenomenology in Art-Psychotherapy 

with his patients, Ruy de Carvalho found that the trend is for the sessions to gain a particular 

quality of pleasant interaction. This becomes all the more evident the more the person is 

structured, becoming less limited and limited to symptoms, gaining insight and creative 

transmutation capacity. This becomes a vehicle in the process for containment and support, 

with a calming effect, encompassing the patient's bloody and disorganizing experiences 

such as psychic pain, dissatisfaction, which includes frustration and lack, as well as lack of 

love, resentment and objectal contempt, generated from nuclei of objectal void. When the 

dynamics internal and inherent to these affects at the beginning of the art-psychotherapeutic 

intervention, are still very intense, as well as the depressive, anxious or psychotic symptoms 

associated with them, it is not easy to access the pleasure of artistic creation, so the main 

work in building the therapeutic alliance will be to gradually establish this possibility. Little by 

little, the reticent, resistant, withdrawn and even suspicious patient will have the possibility 

of recovering the joy of creating with artistic means, in order to have the regressive 
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experience of symbolically playing, sometimes so blunted or in some situations without even 

having been configured as a internal reference. it is not easy to access the pleasure of 

artistic creation, so the main work in the construction of the therapeutic alliance will be to 

gradually establish this possibility. Little by little, the reticent, resistant, withdrawn and even 

suspicious patient will have the possibility of recovering the joy of creating with artistic 

means, in order to have the regressive experience of symbolically playing, sometimes so 

blunted or in some situations without even having been configured as an internal reference.   

Ruy de Carvalho designates diagenetic consonance, akin to compassion, to distinguish it 

from the usual and spiritual nature given to the word compassion. Affirming that: "In the 

sense I advocate that, diagenetic consonance encompasses validating support, 

unconditional dedication, accepting and unconcerned availability, empathy, understanding 

of the other's internal experience, emphasis on concrete and psychic creativity, promoting 

of aesthetic balance through meaning, the sharing of collaborative knowledge, as well as 

the incentive to experience interactional pleasantness, in order to achieve happiness.” The 

pleasant interaction that is constellated in the Art-Psychotherapy sessions includes, in 

addition to the pleasure of artistic creation (or artistic making), the aesthetic pleasure with 

the result of the creative act. This aspect is highly rewarding and restructuring to the extent 

that it reinforces the patient in the experience itself. The healthy, peaceful, and stabilizing 

recovery of pleasure can by repetition be conditioned as a generalizable mental reference 

for the patient's life outside of sessions. In Art-Psychotherapy sessions, the pleasure of 

artistic creation can, therefore, constitute a counterpoint to the intense, difficult and 

disturbing experiences that patients bring and experience, manifesting their emotional 

charge. In this way, it can be made smoother and more propitious to contain them as well 

as modulate them through the effect of the creative process put into action. tranquil and 

pleasure-stabilizing can by repetition be conditioned as a generalizable mental reference for 

the patient's life outside of sessions. In Art-Psychotherapy sessions, the pleasure of artistic 

creation can, therefore, constitute a counterpoint to the intense, difficult and disturbing 

experiences that patients bring and experience, manifesting their emotional charge. In this 

way, it can be made smoother and more propitious to contain them as well as modulate 

them through the effect of the creative process put into action. 

Quoting Ruy de Carvalho: “Existential pain is inevitable and we cannot pretend to withdraw 

its experience from our patients. Being much more restrained and detailed to the possible 

of a common existence fraught with vicissitudes, concerns and tribulations, I think it is 
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fantastic when we can support our patients in Art-Psychotherapy to make their suffering or 

existential dissatisfaction more bearable, managing them creatively. and mentally to be able 

to alternate them with the pleasurable bliss of a meaningful existence as a prevailing and 

enduring state of personal life.”  

The presence, the participatory and inspiring involvement, as well as the unconditional 

acceptance of the art-psychotherapist, who, due to his role as a supplier of the patient's 

process and promoter of his change or transformation, gains an essential quality that 

determines the evolution of events, being highly responsible, by maintaining the reference 

of the pleasantness gradient. The art-psychotherapist cannot be free from letting himself be 

touched by the patient's feelings and experiences, in a movement in which he needs to go 

to the other's world, but with the possibility of returning to himself, without becoming 

impregnated or amalgamated with the experience of the other. Unconditional dedication to 

the other is an essential requirement for any psychotherapist, understanding that one will be 

available to accept the heavy experiences that the patient brings,to the sessions, such as 

suffering, sadness, disappointment, anger, the strange and the bizarre. . Ruy de Carvalho 

remembers, Dr. Maria Luís, Pedopsychiatrist and Psychoanalyst, to say that a 

psychotherapist needed to have a reasonable dose of masochism to spend the whole day 

listening to and empathizing with the misfortunes of others. 

The suffering person who seeks help in psychotherapy, however paradoxical their way of 

asking for help and relating to the art-psychotherapist may be in the sessions, they need to 

feel welcomed and that the other person who helps them is dedicated to providing her with 

support, if not ideal for her, at least as much as possible within the limitations inherent to 

any psychotherapeutic intervention. If the art-psychotherapist's ethical, moral, social or 

religious prejudice intrudes through interpretive judgment, it represents an obstacle with 

harmful effect for the individual in focus. This will be counterproductive and impede the 

ultimate therapeutic purpose of promoting patients' ability to experience pleasure creatively 

and unreservedly. 

For this to be promoted, it is necessary to bid for a gradient of transgression that frees the 

action of the saboteur and internal oppressor. It is not up to the Art-Psychotherapist to judge 

him for the act against common sense and socio-moral prejudice. It will be your role to help 

him to reflect on the meaning of his option, creatively configuring it in order to anticipate or 

elaborate the consequences. 
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Thus, it will be able to sustain the meaning of the option taking in the optative and creative 

doubt, as Dr. João Azevedo e Silva advocates, to the detriment of the passage to the 

destructive or vengeful act. We all experienced in children the pleasurable performance of 

mischief, which was full of excitement and satisfaction, redoubled by not getting caught. This 

gradient of transgression, which is more than imaginary, is essential to the person's balance. 

When a patient of ours decides not to follow the norm, it is not up to us to dissuade him, but 

not to encourage him either. Our role is to help to put the patient in creative thinking. 

Cecile Sagne, in a book precisely entitled “Sacred Eroticism” writes: “It is really important to 

go further, and consider sexuality as a modality, or a particular degree, of the circular 

exchange between man and nature; consider our pleasure as the spurt, usually repressed, 

of the pleasure inseparable from life itself in its fundamental coincidence”... According to 

Krishnamurti: “There is only a creative state through the irradiation of creative thought, 

creative life, creative existence, which corresponds to to bring about a radical revolution in 

our way of life – not a verbal revolution, but an internal revolution, a complete transformation 

of our lives. Only then will this problem have taken on a different meaning; thus, life itself will 

have a different meaning.” The art-psychotherapist places emphasis on concrete and 

psychic creativity, by encouraging the patient to engage in artistic creation. This allows 

access to an immersion in the questioning intersubjectivity with the catalytic art object, which 

is in order to promote the aesthetic balance of itself based on the acquisition of new 

meanings. To this extent, the ultimate goal of the art-psychotherapist during the session is 

that the patient, upon leaving, feels understood, with a clearer perspective of himself, 

allowing him to illuminate his evolution, and satisfied with the power inherent to his creativity. 

The gradient of artistic creation implicit in the Art-Psychotherapy sessions offers an 

opportunity for the configuration of transgression needs, lacking in manifestation and 

resolution, being specific to regressive aspects related to early experiences, including pre-

genital sexuality, which remained to structure. This often manifests itself in the 

disorganization of mental symptoms, in regressive behaviors, including anaclitism, or in 

disturbances in the relational, love and sexual sphere, among others. The archetype of the 

mad, bohemian and libertine artist is the caricature of the access to pleasure effect implicit 

in artistic creation, present in the minds of people in general. The outside world can play a 

beneficial role for the creator, or on the contrary, send him its anxieties. The artist needs 

using projection, to appeal to the third power, the public, which receives the full force of the 

EN 
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process of projective identification with the work. It is an extremely sensitive process and 

can reactivate old family schemas of rejection, humiliation, abandonment, etc… 

”Creativity is born in the erogenous body and reflects and how it is represented psychically 

and how somatic functions are structured in childhood.” 

In general, encouraging the experience of creative and interactional pleasure, combined 

with aesthetic sublimation, is highly important in the environment of Art-Psychotherapy 

sessions, functioning as a sustaining counterpoint to the most painful experiences and 

enabling the elaboration of the negative. The Art-Psychotherapist, in addition to suspending 

his prejudice, accepting transgression in the service of change, and investing the 

relationship with the patient from a psychodiagenetic perspective, also needs to be open  

consistent to the manifestation of psychic pain by the individual in process. This is 

sometimes the most difficult to achieve, because when accessing the experience of the 

other through empathy, one ends up feeling the pain of the other in oneself. If the art-

psychotherapist is not sufficiently structured, he will be able to feel successively shaken 

throughout a working day, running the risk of becoming fragile. So, it will be of little use to 

patients not being able to cohesively sustain their fragility, being able to repeat the 

inconsistency of their parental figures. Sometimes it is necessary for the art-psychotherapist 

to calm down and wait patiently, giving the necessary time for the subtle transformation to 

occur. 

In conclusion: 

In the End… It's all about Pleasure. 

Quoting Ruy de Carvalho: “I believe that the climate of creative pleasure implicit in the 

context of Art-Psychotherapy sessions will gradually be offered as a counterpoint to 

suffering, making it progressively possible to experience it with satisfaction. Then it will be 

feasible to start releasing the same availability for pleasure as for pain, articulating both as 

alternating and bearable. In this way, a satisfying and full of pleasure experience also 

becomes bearable. It is common for patients who spoke little about their sexuality and 

respective fantasies throughout the process, as this is one of the most difficult areas to be 

shared, since it is felt as a space of private intimacy to be preserved, to report to the end of 

the process that their orgasmic capacity and sexual disinhibition increased. 

  

 

EN 
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 ILHA DO SELF 

FRADA, JOANA 

 

Quero encontrar a ilha desconhecida, quero saber quem sou quando nela estiver. 

José Saramago (1928 – 2008) 

 

 

      Ilha da Madeira 

A primeira vez que estive numa Ilha a sério, tinha uns 11 ou 12 anos e fui passar as férias 

da Páscoa à Madeira. Fomos de avião, e muito embora me tivesse impactado aquela 

viagem, os passeios a ver as flores ('A Madeira é um Jardim'), as casinhas típicas e por aí 

fora, não tive a impressão clara de que estava numa Ilha – via uma faixa litoral, e isso era 

normal. Anos mais tarde, aos 23, regressei, desta vez de barco, e finalmente senti e 

testemunhei esse impacto 'insular'. Talvez por me aproximar lentamente, a um ritmo que 

convidava à contemplação, onde antes não havia nada, apenas mar, ali estava ela, uma 

enorme formação de rocha, cada vez maior aos meus olhos, onde viviam muitas vidas, às 

vezes vidas inteiras, isoladas de todas as outras. A experiência que aí tive já foi diferente, 

tentando conscientemente sentir na pele o que seria, para aquelas pessoas, saberem-se 

sempre rodeadas de mar. Embora tivesse sido um exercício fascinante, senti algo de 

claustrofóbico nessa ideia, talvez reforçado por ter primos afastados que viviam nos Açores 

e que não descansaram enquanto não vieram estudar e viver para o Continente.  

Ou pelo seu isolamento ou pela presença constante do mar em volta (e o respeito que isso 

provoca no pequeno ser humano), e que tanto podem invocar sentimentos de tranquilidade 

e refúgio como de separação e angústia, as Ilhas estão e sempre estiveram presentes no 

imaginário simbólico da humanidade.  



REVISTA ARTE VIVA 12              75 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA . 2022 

 

Atlântida tal como descrita por Platão 

Por esse motivo, o simbolismo inerente ao mar e às ilhas (reforçado pela geografia 

específica da Grécia) povoou fortemente a mitologia clássica e foi profundamente explorado 

por Jung. O Mar, tanto representante do insconsciente colectivo (espaço dinâmico repleto 

de arquétipos), como das águas primordiais (oceano cósmico) e/ou maternas (espaço 

dinâmico e fecundo) pré-existe e dá forma à Ilha, ao consciente do indivíduo, ou rodeia e 

nutre o feto no líquido amniótico. Nise da Silveira, inspirada por Jung, afirmou: “Pode-se 

representar a psique como um vasto oceano (inconsciente) no qual emerge uma pequena 

ilha (consciente).”  Para efeitos desta dissertação, não me irei alongar mais pelo valor 

arquetípico do mar, da água ou águas primordiais, sob pena de me desviar totalmente do 

meu propósito. No entanto, penso que ficou claro o quão simbólico é o seu papel para quem 

se encontra (ou se procura) numa Ilha. 

I 

        lha do Diabo, Guiana Francesa 

Tive, entretanto, a sorte de conhecer outras Ilhas, das mais inóspitas, como a Ilha do Diabo, 

uma das guianas francesas, anteriormente utilizada como Ilha prisão (cenário da obra 

Papillon), onde nem seria necessário ter os indivíduos literalmente presos, dado o seu 

isolamento e a infestação de tubarões nas águas circundantes, até às mais paradisíacas, 

como algumas das ilhas caraíbas. Em todas elas (a não ser as que são mesmo muito 

grandes, nas quais perdemos a noção de que estamos numa Ilha), a sensação mantém-

se: há algo ali que convida à reflexão; uma reflexão contemplativa para fora e para dentro. 
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                                     ”Ilha dos Mortos”, Arnold Böcklin 

 

Esta imensa carga simbólica fortemente presente nos mitos de todo o mundo, foi também, 

naturalmente, transportada para as artes, onde encontramos inúmeras referências deste 

arquétipo. Na pintura: Ilha dos Mortos de Arnold Böcklin; na literatura: Ilha de Avalon, de 

Zimmer Bradley; mais especificamente na poesia: Ilha dos Amores, de Luis de Camões (só 

para citar alguns exemplos).  

 

Mas o que tem tudo isto a ver com a Arte-Terapia? 

 

“Ilha dos Amores”, José Malhoa 

A primeira 'ilha' que me inspirou na minha prática arte-terapêutica, pelo menos 

conscientemente, foi a já referida, Ilha dos Amores. Relendo os Lusíadas, reflecti sobre 

essa Ilha onde o tempo pára, onde o marinheiro encontra o seu 'descanso merecido', os 

prazeres e as recompensas pela sua bravura, mas onde há sérios riscos dele se 'perder', 

se abandonar ao hedonismo, e com isso perder o foco do seu empreendimento. Questionei-

me que Ilhas podem ser essas nas nossas vidas, que se mascaram do fim em si mesmo, 

quando afinal não passam de paragens apetecíveis? Que intervenientes nos poderão 

distrair, nessas ilhas, ao ponto de nos virmos a afastar da assertividade e determinação 

que os objectivos de médio e longo prazo exigem? Os marinheiros de Camões, por pouco 

ali ficavam, sem nunca atingirem os seus heróicos destinos. Comecei então a vislumbrar a 
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riqueza que este imaginário podia oferecer à criação de um (ou uma série de) workshops 

temáticos em torno desta obra. 

        

      Fiti, a Deusa transformada em Ilha, “Vaiana” 

Ainda imbuída do espírito dos descobrimentos, dei por mim a imaginar que, se cada um de 

nós fosse uma espécie de território próprio, como uma ilha, teria sido formado por diversas 

influências, e posteriormente condicionado por diferentes povos, suas culturas e costumes. 

E a cada encontro com novos povos - uns mais conquistadores que outros - as nossas 

fronteiras mudariam, alguns ajudar-nos-iam a expandir o nosso território, e a trazer à 

superfície mais partes de nós, e outros iriam fazer-nos recuar e submergir aspectos mais 

indesejáveis. As trocas entre nós e os outros podiam ser de carácter amigável ou belicoso, 

a sua duração poderia ser muito breve, ou podíamos até firmar acordos que durariam toda 

uma vida. Mas em todos os encontros significativos haveria trocas culturais, conquistas, 

influências mútuas e aprendizagens. Imaginei como seria se cada um de nós pudesse 

contar a sua própria epopeia, a história da formação desse território que somos nós, com 

suas fronteiras, dinastias sucessivas, batalhas sangrentas e conquistas gloriosas; quem 

seriam os nossos adamastores, e como os transformaríamos nos arautos da nossa fé no 

futuro? Dessa reflexão nasceu já o esboço de um workshop temático intitulado 'Das 

Tormentas à Boa Esperança' (o primeiro de vários da série 'Uma Epopeia em Nome 

Próprio'), ao qual irão seguramente seguir-se outros. 

Até aqui, contudo, a presença da Ilha, e das suas implicações, não tinha ainda permeado 

a minha prática. Mas tal não iria tardar. 

Uma das minhas pacientes, que acompanho há cerca de ano e meio, tem-me inspirado 

para ser, de certa forma, mais ousada na minha intervenção clínica. A sua 'bipolaridade', 

segundo a qual alterna entre períodos hipomaníacos, períodos mais estáveis e outros 

depressivos faz com que os nossos encontros não sejam de todo previsíveis, o que implica 

que, não raramente, temos também de oscilar entre sessões de orientação psicodia-

genésica, e outras de carácter mais intensivo. 

Isso prende-se com a necessidade de contenção e balizamento do seu humor (tanto dos 

picos de euforia, como dos de angústia profunda) que, se forem deixados a uma regulação 

mais livre, típica da Arte-Psicoterapia Diagenésica, resultam quase sempre em sessões 

caóticas ou dispersas, pouco frutíferas, nas quais tenho mais dificuldade de gerir os tempos 

da sessão, e facilitar a reflexão ou a elaboração. Esta aparente 'falta de estrutura' também 
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dá espaço a que as dinâmicas de insatisfação da paciente estejam mais activas, pelo 

confronto com a sua incapacidade de auto-regulação, o que favorece o surgimento de 

defesas maníacas contra-producentes ao seu processo psicoterapêutico, bem como à 

manutenção da nossa aliança. Falo aqui de clivagem, identificação projectiva, idealização, 

entre outras. 

Certo dia, chegou profundamente deprimida, chorosa e desalentada. Perante a sua 

necessidade de se apaziguar, e também de se encantar com algo de belo, na tentativa de 

resgate de algum auto-contentamento, sugeri que criasse. Recusou-se, pois não conseguia 

sequer vislumbrar qualquer capacidade criativa em si mesma. Então, para que pudesse 

inspirar-se em algo belo, sugeri uma imaginação guiada, ao que ela acedeu. 

Ela já deitada na marquesa, e eu a pensar, 'para onde a posso levar?'. Nem de propósito, 

tinha estado uns dias antes a rever guiões de imaginação guiada conducentes ao 

relaxamento, a propósito de uma outra paciente, e nesse momento, foi a ilha que me surgiu, 

um refúgio onde ela pudesse encontrar alguma beleza e paz. 

Fizemos o relaxamento, e guiei a sua imaginação até lá, deixando todas as impressões em 

aberto, questionando sobre os cheiros, as cores, os sons, balizando a experiência no 

aprazível, mas permitindo que a sua criatividade compusesse o resto. 

Quando ela regressou, a sua face estava diferente e realizei que tinha sido um sucesso. 

Pediu-me papel e pastéis para registar o que tinha visto. Relatava a experiência, usando 

adjectivos, descrevendo impressões e sensações vívidas. Adorou visitar a sua Ilha. Nessa 

sessão, conferiu à Ilha aspectos da sua personalidade ('vegetação luxuriante, espécies 

únicas', 'contraste entre dois lados diferentes'), e esta passou a ser um espaço topográfico 

da sua vivência emocional e psíquica.  

Depois disso já regressou à 'sua' Ilha muitas vezes, e com objectivos diversos.  

Uma das vezes, depois de uma grande convulsão na sua vida amorosa, ao visitar a Ilha 

descreveu que o território havia mudado, associando fenómenos geológicos ao que tinha 

vivenciado – a erupção de um vulcão, que fez com que parte da Ilha se afundasse, e outra 

parte emergisse acima da linha do mar.… a topografia estava diferente e ela também já 

não era a mesma. Algumas espécies indígenas tinham deixado de existir, foram destruídas 

no cataclismo. 

Numa outra vez, assolada pela presença de uma 'criatura' dentro de si que não a deixava 

em paz, e perante a impossibilidade de criar pois 'a sua cara estava sempre a mudar', sugeri 

que regressasse à Ilha, para ver se a avistava. Ela concordou, e depois de explorar a parte 

mais selvagem da Ilha, onde a vegetação é mais densa, lá estava ela. Não quis interagir 

com ela, pois sentiu medo, mas conseguiu observar 'o monstro' por detrás de uma árvore, 

em segurança, o tempo suficiente para trazer algo que a permitisse criar. Primeiro fê-lo com 

canetas, e nessa sessão descreveu o monstro em linhas gerais.  

Depois pediu-me barro. Após ter criado e investido neste monstro em duas sessões 

seguidas, fazendo realçar as suas características assustadoras, agressivas e sinistras, 

desenvolveu mais um pouco a história dele, imaginando as suas motivações, as suas 

origens, as razões para ele ser assim, como passava os seus dias, e sobretudo, porque 
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assombrava a sua Ilha e os seus habitantes. Sendo que estes tinham sido identificados 

com os seus núcleos mais saudáveis (logo, com recursos internos seus como a sua 

criatividade, a sua inteligência, etc) perguntei de que forma podia recorrer a eles para juntos, 

encontrarem uma solução para o problema comum: o monstro. Na sessão seguinte trouxe 

uma solução que havia pensado nessa semana, e quis regressar à Ilha e interagir com ele 

'directamente', sentindo-se mais corajosa, agora que tinha um plano de acção. Fê-lo, e ao 

regressar, investiu de novo a criação, desta feita, com elementos reparadores e imbuídos 

de cuidado estético. Neste dia, ela fez as pazes com uma das faces do monstro, 

empatizando com o sofrimento daquele, e afirmou que ele já não era assim tão assustador. 

Nessa sessão elaborou de forma brilhante sobre esta experiência, tendo-se permitido fazer 

associações à sua história de vida que provaram ser muito valiosas para si.  

Entretanto, outros aspectos (não tão fulcrais, mas também relevantes) foram associados a 

esta Ilha: os habitantes e suas características, as relações que se estabelecem entre eles, 

o clima, a flora e a fauna, os locais públicos, aqueles que só ela conhece, e aqueloutros 

onde ela própria ainda não entrou (locais ocultos como grutas). 

Quanto mais ela visita a sua Ilha, mais a conhece, e mais se conhece. As impressões que 

traz são sempre tão fortes do ponto de vista sensorial, que dão quase sempre origem a 

criações marcantes, onde se revelam honestamente as suas dinâmicas internas. 

 

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E APLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

A Ilha do sujeito, assim visitada, e consequentemente imaginada/explorada/criada, pode 

surgir como um interface imaginário próprio.  

Há algo que se aproxima do trabalho com o contorno do corpo (na medida que apresenta 

um espaço topográfico do próprio, mas em vez de obrigar à correspondência de algo no 

mapa corporal, permite a utilização mais simbólica de outras metáforas na caracterização 

psíquica, cada uma oferecendo inúmeras possibilidades de exploração e associações: tipo 

de terreno, flora, fauna, clima, tamanho, isolamento face a outras ilhas, etc. 

Por outro lado, há também semelhanças com a exploração de um tabuleiro de areia, pela 

facilidade e imediatez da dramatização e interação entre personagens. No entanto, em 

contraste com o espaço limitado de um tabuleiro de areia, bem como com o número finito 

e qualidade estática dos símbolos, a acção pode desenrolar-se em locais mais vastos com 

capacidade infinita de simbolização e de ações dinâmicas. Essa ausência de limites para o 

desenrolar de uma exploração dramática entre intervenientes permite atribuir aos objectos 

ou recursos internos, isto é, habitantes da Ilha, um maior espectro emocional, e maior 

potencial simbólico (o que vestem, como se comportam, como se relacionam, no que 

acreditam, como se organizam, etc).  

As impressões sensoriais vívidas que podem ser estimuladas no que diz respeito a cores, 

sons, cheiros, gostos e texturas criam uma paleta sensorial apenas comparável à de uma 

memória de uma experiência real, conferindo uma certa fidelidade ou honestidade à ‘cena’, 

uma espécie de realidade virtual o mais próxima possível da real, mas onde a distância de 



REVISTA ARTE VIVA 12              80 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA . 2022 

segurança se pode e deve manter, pois o paciente embora relaxado está em estado de 

vigília consciente, e a voz do seu terapeuta o recorda do carácter e propósito experimental 

da viagem. É assim uma forma segura, mas bastante real de se observar a si mesmo, em 

todo ou em parte, sendo muito fácil alternar entre diferentes pontos de vista. 

A criação de histórias está naturalmente associada às propostas com imaginação guiada 

e, neste caso, será igualmente importante a criação da narrativa, pois é uma estrutura que 

estabelece uma cronologia e permite dar coesão e tornar inteligível sensações e 

experiências internas. 

Nas sucessivas visitas à sua Ilha, tem sido permitido a esta paciente observar ou 

experienciar, retirar-se de cena, descrever ou acrescentar conteúdos, transformar algo 

directamente na Ilha ou nas suas criações concretas e verificar o efeito das suas 

ações/criações e dos eventos da sua vida na própria Ilha.  

Associei ainda a esta construção teórica, autores como Stolorow ou Kohut que nos trazem 

os conceitos de self-objectos, os quais sempre imaginei como pequenos habitantes 

intrapsíquicos, associados de forma saudável ou patológica a afectos, e interiorizados em 

fases iniciais do desenvolvimento da criança. Ora, nesta Ilha podemos finalmente conhecê-

los, vê-los em acção, descrevê-los, interagir com eles, e até, desejavelmente, operar 

mudanças nessas interacções.  

Procurei definir um termo para este trabalho específico em Arte-Terapia. Primeiro pensei 

em Ilha psíquica, mas devido ao facto de se apresentar como um espaço topográfico com 

limites, que é, antes de mais, delimitado pela água que o circunda, não podia deixar de fora 

a noção de silhueta do corpo, pelo que entendi a designação 'Ilha do Self' como mais 

abrangente e adequada. 

 

As sincronicidades nunca vêm sós 

Perante a proximidade desta apresentaçao, redigi este documento há algum tempo, e deixei 

as suas ideias 'a marinar' nos bastidores da minha mente. E entretanto, fui agraciada com 

duas coincidências absolutamente significativas, ou como gosto de lhes chamar, 

sincronicidades luminosas. 

Na minha intervenção institucional semanal de Arte-Terapia na Associação Alzheimer 

Portugal, temos estado a explorar as potencialidades de recursos artísticos dentro de um 

ciclo inspirado pela Land Art, também conhecida como Earth Art ou Earthwork, segundo a 

qual, o terreno natural, em vez de prover o ambiente para uma obra de arte, é ele próprio 

trabalhado de modo a integrar-se à obra. A criação de Land Art pressupõe uma intervenção 

artística na natureza, mas uma vez que não é possível a deslocação do grupo para 

ambientes naturais, temos vindo a trazer esses 'cenários' para as sessões, através da 

presença de materiais como: areia, terra, água, folhas e flores, pedras, conchas e paus, 

etc.  
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I 

      lha da Paz, Ilha do Amor, ou Ilha do Rei-Sol 

 

Numa sessão recente, em que a proposta era uma instalação de grupo, com base em areia, 

disposta num tabuleiro de fundo azul (à semelhança de um tabuleiro de areia comum), por 

unanimidade, o grupo decidiu criar uma ilha, rodeada de mar, e dedicar toda a sessão a 

decorar ambos os cenários (a ilha e o fundo do mar). O que se passou ao longo de toda a 

sessão foi sem precedentes, o grau de investimento na criação, a facilidade de entrar no 

espaço imaginário dessa ilha, a profundidade das partilhas e da exploração de um mundo 

simbólico que era do grupo e que tinha acabado de nascer. Aquela ilha, ali investida pelo 

grupo, teve um impacto tão significativo que, sem qualquer incentivo da minha parte, foi 

cenário de uma narrativa que ali nasceu, espontaneamente, na qual se celebrava o 

nascimento de um bebé, e que dava coesão a todos os elementos dispersos da criação. 

Foi denominada de Ilha da Paz, Ilha do Amor, e Ilha do Rei-Sol, e até os três nomes foram 

justificados na estória depois inventada. E no final, ao contrário de todas as sessões deste 

ciclo até então, o grupo recusou-se a desfazer a criação, pedindo-me encarecidamente para 

que ela permanecesse intacta até à sessão seguinte. Todas essas ligações afectivas 

estabelecidas com a criação dificultaram a tarefa do desapego. E mesmo 15 dias mais tarde 

(após a Páscoa), desmanchar a instalação foi algo que lhes custou, e que só fizeram 

resignadas, pois iriam necessitar dos materiais para a sessão desse dia. 

É claro que me questionei imediatamente: até que ponto é que a existência de um pedaço 

de areia rodeado de oceano facilitou tudo o que aconteceu? Será que teria acontecido com 

outro tipo de topografia? Será que foi o simbolismo deste arquétipo que se impregnou no 

grupo, permitindo que os seus elementos 'mergulhassem' mais profundamente na 

dimensão imaginária grupal? Será que os fez sentir mais protegidos nessa exploração? 

Mais regredidos? Mais coesos? Naturalmente, nunca saberei ao certo, mas assumiu 

protagonismo suficiente para que eu a lesse como uma sincronicidade luminosa. 

 

A segunda foi, mais recentemente, ao preparar esta apresentação. Procurei, sem qualquer 

expectativa, o termo 'ilha do self' no google, e deparei-me com uma música com esse exacto 

nome: 'Island of the Self'.  

Quando a ouvi, a letra surpreendeu-me: 
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Breathing in I go back  

To the island within myself  

There are beautiful trees  

Within the island  

There are clear streams of water  

There are birds  

Sunshine and fresh air  

Breathing out I feel safe  

I enjoy going back to my island  

 

 

Incrédula, pela associação tão imediata ao trabalho que havia feito com a minha paciente, 

percebi que a letra desta música é da autoria de Thich Nhat Hanh, um reverenciado Mestre 

do Budismo Zen, fundador do Mosteiro Plum Village, no sul de França. Esta e outras 

músicas são cantadas nesse mosteiro e por todo o mundo, com o fim de espalhar a 

mensagem da prática zen-budista.  

Na descrição da música, encontramos um excerto de uma palestra que passo a traduzir:  

«Buda disse que cada um de nós tem uma Ilha dentro de si, uma ilha de paz e estabilidade 

interior, e que devemos praticar, de forma a tirar proveito da existência dessa ilha em nós 

mesmos. Quando Buda tinha 80 anos, ele sabia que iria morrer daí a alguns meses, e que 

os seus discípulos iriam sentir a sua falta. Durante os seus últimos seis meses de vida, na 

cidade de Vaisali, ele costumava falar com os seus discípulos sobre o refúgio que podemos 

ter dentro de nós mesmos. A expressão é Atadipa. Ata significa Self, e Dipa significa Ilha. 

Quando regressas a essa Ilha, experiências paz e estabilidade, e podes até andar de mãos 

dadas com Buda. Quando mergulhas na Ilha do Self com atenção plena, encontras um 

maravilhoso refúgio. Em momentos difíceis, deves ser capaz de deambular em segurança 
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nesse tipo de ilha. Torna-a acessível, aprende a apreciar e utilizar essa ilha dentro de ti 

mesmo. Esta é a recomendação de Buda nos seus 80 anos». 

Não sendo budista, mas sendo indubitavelmente a religião com a qual mais me identifiquei 

até hoje, não pude deixar de interpretar esta coincidência como algo de muito significativo 

para mim. Um Mestre que considero sábio, cunhou há cerca de 2500 anos um termo que 

agora exploro na minha prática.  

 

O que haverá de tão mágico no potencial de uma ilha? Uma ilha, definida pelo seu limite no 

contacto com o ambiente, tem geralmente, pela sua dimensão (mais menor que maior), 

uma cultura específica, espécies autóctones, micro-clima; algumas ilhas conheceram até 

processos de evolução biogenética completamente diferenciada dos territórios mais 

próximos (como as Galápagos, por ex). Talvez essa especificidade, homogeneidade e 

coesão façam com que seja relativamente fácil a identificação do sujeito. 

Muito haveria e haverá ainda a explorar na aplicação deste conceito da Ilha do Self no 

nosso trabalho Arte-Terapêutico/Psicoterapêutico. Da minha parte, estarei longe de ter 

dado qualquer resposta, antes, porém, quero acreditar que apontei para certos caminhos, 

alguns dos quais, continuarei a dar o meu melhor para percorrer. 
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CIDADANIA CRIATIVA  

GODINHO, ISAURA 

 

A criança é a Obra de si própria como o Homem é a criança ou a criação da su 

a experiência infantil de criatividade. Santos, João dos, (2007) 

 

No domínio da educação para a cidadania integrado na oferta educativa das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC) desenvolveu-se o projeto de Cidadania Criativa durante o 

ano letivo 2020/21 na JI/EB1 José Cardoso Pires na Costa de Caparica, na qual a entidade 

promotora das AEC é a Associação de Pais e EE da Escola Básica José Cardoso Pires do 

Torrão. A atividade envolveu o 3º e o 4º ano de escolaridade (duas turmas de 3º ano e duas 

turmas de 4º ano), perfazendo um total 64 alunos.  

Cidadania criativa teve por base o enquadramento das atividades de enriquecimento 

curricular, salientando o lúdico como princípio orientador para o desenvolvimento da 

criatividade e expressões; a utilização de espaços, materiais, contextos e recursos 

educativos diversificados e o Brincar como Direito Universal na Convenção dos Direitos da 

Criança. 

A promoção da Educação para a Cidadania junto dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

prevê a necessidade de envolver as crianças numa construção ativa de aprendizagens e 

competências no domínio da cidadania. 

À luz da teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, o período escolar (6 aos 

11 de idade) que inclui o 1º Ciclo do Ensino Básico é uma fase de grande atividade infantil, 

onde a criança aplica as suas capacidades em vários contextos e vivencia a recompensa 

pelos seus esforços. Para Erikson, a criança nesta fase atravessa um conflito psicossocial 

engenho/trabalho versus inferioridade. A criança sente que obteve competência ao dedicar-

se e concluir uma tarefa, assim como o sentimento que adquiriu habilidade se tal tarefa for 

realizada satisfatoriamente. A criança encontra no trabalho/estudo a sensação de conquista 

e de ordem. É nesta fase que ela começa a dizer, com segurança aparente, o que “quer ser 

quando crescer”. Por outro lado, a vertente negativa desta crise remete para o 

desenvolvimento de sentimentos de inferioridade, insegurança, ausência de reconhe-

cimento quanto ao seu papel social.  

De acordo com a presente teoria, o projeto de cidadania criativa procurou reforçar a 

sensação de conquista e ordem, habilidade, competência, responsabilidade, motivação 

para resolução de problemas, bem como a liberdade de criar e ser. 
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Cidadania criativa concebeu-se segundo uma aprendizagem de génese criativa; 

procurando criar instrumentos criativos mediadores de aprendizagem da cidadania; 

estimular a construção de um imaginário, “o brincar” como meio facilitador para conhecer e 

apreender a realidade e comunidade local, assim como apoiar as crianças como co-

criadores ativos da sua própria aprendizagem. 

A metodologia aplicada privilegiou a leitura e exploração de histórias alusivas aos temas da 

cidadania, jogos tradicionais adaptados à mesma temática, bem como, projetos de trabalho, 

Cidade positiva (turma/individual) e Multiplicar sorrisos. A criação de pequenos projetos 

como recurso criativo facilitador de aprendizagem permitiu compreender conhecimentos e 

conceitos no âmbito da cidadania. Promover o “faz de conta” na construção de um 

imaginário como meio facilitador para a apreensão da realidade e comunidade local.  

Procurou-se em todos os projetos de trabalho fomentar a cooperação, partilha, pensamento 

crítico, iniciativa, autonomia, criatividade, respeito, igualdade, responsabilidade, motivação 

para a resolução de problemas, prazer e satisfação na realização das tarefas.  

No âmbito da cidadania criativa, os projetos de trabalho foram os que revelaram mais 

interesse e entusiasmo por parte dos alunos. Assim, parece-me essencial citar João dos 

Santos “Aliar a sensibilidade e o prazer, à inteligência e à imaginação, parece-me dever ser 

o objetivo principal da educação escolar” (Santos, João dos, 2007, p.137). Cabe de seguida 

proceder a uma breve apresentação e caracterização de cada projeto.   

 

Cidade positiva I (Projeto turma) 

A Cidade positiva destacou-se como o projeto “mãe” da cidadania criativa, o qual teve como 

finalidade criar um instrumento criativo mediador das várias temáticas associadas à 

aprendizagem da cidadania. Materializou-se numa espécie de “maquete” em 3D construída 

por todos os alunos, possibilitando a edificação de um espaço de interação e articulação 

com os vários temas como: Direitos e deveres da criança; proteção e preservação da 

natureza, interculturalidade; prevenção rodoviária; reutilização/reciclagem, biodiversidade 

local, proteção dos oceanos, entre outros. As turmas tiveram a liberdade de imaginar, criar 

e desenhar a sua Cidade positiva. 

    



REVISTA ARTE VIVA 12              86 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA . 2022 

 

 

Cada criança foi livre de imaginar e criar o que “quer ser quando crescer”, escolher a sua 

profissão, saber os seus direitos e deveres, colorir uma árvore para a sua cidade, desenhar 

sinais de trânsito, idealizar e construir o edifício correspondente à sua profissão, criar 

ecopontos, veículos prioritários e outros. ” (…) a criança emociona-se para compreender e 

compreendendo sente-se mais segura; procura a segurança para melhor compreender e 

aprender” (Santos, João dos,2007, p.137). E assim, passo a passo a cidade foi erguida com 

entusiasmo e alegria.  

 

Imaginar, criar e brincar …  

 

              

Dar possibilidade à criança de brincar, ser livre e criativa foi uma das metas do projeto. Para 

Donald Winnicott é puramente no brincar, que tanto a criança como o adulto são capazes 

de serem criativos e de utilizar toda a personalidade, e é neste encontro com a criatividade 

que o sujeito descobre o Eu..   
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Conclusões e resultados: Os alunos demonstraram interesse, entusiasmo e motivação. 

Destacou-se o trabalho de grupo, estando presente a cooperação e partilha. Promoveu-se 

a comunicação, a resolução de problemas, a criatividade, competência, responsabilidade, 

a importância da participação de cada um para atingir um objetivo comum. Foi eleito pelos 

alunos o melhor projeto da atividade de cidadania. E por último, integrou-se o brincar onde 

cada criança foi livre para Ser.  

 

Cidade positiva II (projeto individual) 

Cidade positiva II surge como resposta à continuidade da atividade em formato “online” 

durante o período de confinamento da pandemia do Covid-19. Nesse sentido, desenhou-

se um novo projeto que possibilitasse aos alunos criarem a sua própria “cidade positiva” 

com materiais reutilizáveis. A principal abordagem incidiu sobretudo na educação 

ambiental/desenvolvimento sustentável, permitindo o reforço dos conhecimentos sobre 

reciclagem/reutilização de materiais em articulação com outras temáticas da cidadania. 
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Resultados e conclusões: Os alunos manifestaram interesse, entusiasmo e motivação na 

realização das tarefas. Esteve presente a criatividade, iniciativa, autonomia, competência, 

habilidade e sensação de conquista. Alcançou-se a importância ecológica da reutilização e 

reaproveitamento de materiais no âmbito do desenvolvimento sustentável, preservação e 

de proteção ambiental. 

Os resultados foram para além dos esperados, uma vez que, nalguns casos a realização 

das tarefas integrou a participação de pais, irmãos e avós adicionando uma componente 

familiar e intergeracional, não prevista inicialmente. 

 

 

Multiplicar sorrisos  

Multiplicar sorrisos consistiu num projeto que possibilitou a criação de brinquedos com 

materiais reutilizáveis para oferecer ao serviço de pediatria do IPO de Lisboa. O principal 

objetivo do projeto relacionou-se com a promoção do voluntariado, permitindo envolver as 

crianças numa participação ativa para a compreensão e defesa de valores fundamentais 

como solidariedade, cooperação, partilha para uma sociedade mais justa e igualitária. O 

projeto permitiu articular o voluntariado com a educação ambiental/ desenvolvimento sus-

tentável, especificamente com a vertente relacionada com o reaproveitamento e reutilização 

de materiais para gerar novos objetos com utilidades diversas, neste caso a criação de 

brinquedos.    
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Quisemos que o sorriso tivesse asas, construímos aviões 

Quisemos que o sorriso fosse até à lua, construímos um foguetão 

Quisemos que o sorriso coubesse em todas as malas, construímos bonecas vaidosas 

Quisemos que o sorriso estivesse presente em todas as horas do dia, construímos um 

relógio 

E assim o sorriso estará em todos os lugares do mundo. 

 

Resultados e conclusões: Os alunos demonstraram interesse, entusiasmo e motivação na 

construção dos brinquedos. Esteve presente a criatividade, iniciativa, autonomia, 

competência, sensação de conquista, o prazer no desenvolvimento da tarefa. Foram 

alcançados os valores da solidariedade, cooperação, partilha e a importância ecológica da 

reutilização de materiais segundo uma perspetiva de sustentabilidade, proteção e 

preservação ambiental. 

 

Finalizo o presente artigo em jeito de poema “o que é Cidadania Criativa?” 

 

 

Cidadania Criativa 

É conhecer para ser 

É imaginar, sonhar e criar 

É desenhar, pintar, colar, dançar e até dramatizar 

É participar, decidir, respeitar, cooperar e partilhar 

É conhecer a diferença, o respeito e a amizade para viver 

em igualdade 

É proteger e preservar a natureza 

É salvar os oceanos 

São direitos e deveres para conhecer e entender 

É ser um bom cidadão e ver crescer uma grande nação. 

É ser livre e Feliz! 
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SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO 

MATOS, FÁTIMA 

 

INTRODUÇÃO 

O objectivo da minha comunicação, é dar a conhecer como se pode prestar um serviço 

diferenciado no âmbito da Medicina do Trabalho numa empresa, neste caso, Consulta de 

Psicologia com a valência de Psicoterapia num Instituto público. 

O título nada tem a ver com a obra de Shakespeare, mas sim da capacidade de realizarmos 

os nossos sonhos se o ambiente for favorável e se, todos em conjunto, trabalharmos para 

o bem comum. 

Tínhamos acabado de entrar no novo Milénio. Mudança, Criatividade, Inovação e 

Desenvolvimento, eram as palavras de ordem para os novos desafios, para a produção de 

novas energias e para a evolução das tecnologias. Parecia que o Homem pensava, criava 

e os sonhos tornavam-se realidade. 

 

CONSULTA DE PSICOLOGIA 

E assim num Instituto do Estado onde existia um Posto Médico, foi criada a Consulta de 

Psicologia com a valência de Psicoterapia/Arte-Psicoterapia. Isto só é possível quando há 

sensibilidade por parte das Chefias e principalmente da Direcção,  para as necessidades 

colectivas dos trabalhadores, sendo estes vistos por aquelas, como potencial humano com 

direitos, entre eles o da saúde, de forma a desempenharem as suas funções com maior 

empoderamento. 

O objectivo é proporcionar aos funcionários consulta diferenciada no âmbito da saúde 

mental. Havendo duas vantagens, não terem de deslocar-se ao exterior e de ser um serviço 

gratuito. 

Numa Instituição com mais de 700 funcionários, a maioria agrupados num campus, esta 

torna-se uma microcomunidade. 
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Como em todas as comunidades e de igual modo aqui, as pessoas têm a sua 

individualidade, as suas necessidades, os seus objectivos e sonhos, sendo natural que 

existam dificuldades e conflitos, tanto consigo próprio como na relação com o Outro. 

Procuraram esta Consulta funcionários dos diferentes Departamentos. Como a maioria são 

quadros superiores, assim a maioria dos utentes que beneficiavam deste serviço. Mas havia 

outros técnicos e pessoal administrativo.  

 Estes informavam-se junto da Enfermeira ou esta, por sua iniciativa, sugeria-lhes que 

marcassem uma consulta comigo. Outras vezes, era o médico da Medicina do Trabalho 

que lhes dava a sugestão. Ou então, por iniciativa própria ou por saberem que alguém 

conhecido já tinha beneficiado deste Serviço. 

 

ARTE-PSICOTERAPIA 

 Para além dos sintomas físicos que apresentavam, interferindo no seu desempenho 

profissional e causando-lhes muito incómodo (dores de cabeça, problemas digestivos, 

alergias, dores musculares e outras) queixavam-se das dificuldades e obstáculos com que 

se deparavam no meio laboral. Baixa auto-estima, desânimo, stress, ansiedade e 

depressão eram manifestos nas avaliações clínicas e consequentes diagnósticos. 

Os seus projectos no trabalho, com grande investimento e consideráveis expectativas da 

sua parte, quase sempre eram atingidos pelas várias reestruturações do Instituto (mudança 

de objectivos, falta de verba, morosidade na aprovação, etc.) ficando, por vezes, a aguardar 

novas directrizes. Asiim, a insegurança e a impotência eram uma constante, ficando as 

suas acções condicionadas. 

Dadas as incertezas quanto ao seu futuro profissional, sentimentos de desilusão e de 

insegurança eram manifestos pela revolta e zanga. Os seus objectivos eram adiados e a 

sua motivação era desencorajada. Por vezes, aqueles sentimentos e este mal-estar sentido 

(e verbalizado) associados a questões pessoais ou familiares, reuniam as condições para, 

eventualmente, ser despoletada uma síndrome depressiva ou qualquer perturbação do foro 

psicológico. 

Após as primeiras consultas, concordavam em iniciar o seu processo psicoterapêutico.  

 

 



REVISTA ARTE VIVA 12              93 

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ARTE-TERAPIA . 2022 

 

 

Ao colocar este quadro no gabinete, que remete para a transcendência (embora não tivesse 

nenhuma bola de cristal) era como um símbolo do apoio e ajuda que lhes poderia dar, na 

procura por ambos, psicoterapeuta e paciente, da paz interior e equilíbrio emocional deste 

último. 

 

Sessões de Arte-Psicoterapia 

Utilizei a Arte-Psicoterapia Analítica respeitante ao Modelo Polimórfico, desenvolvido por 

Rui de Carvalho, onde a interpretação, transferência e contratransferência são o enfoque, 

sendo estas nesta dinâmica, despertadas pelos mediadores artísticos. 

Dado o contexto laboral, como arte-psicoterapeuta, tinha de ter a sensibilidade na aplicação 

da técnica, para não ir ao desencontro das expectativas dos pacientes. Estavam habituados 

a recorrerm aos serviços clínicos de rotina e não a sessões de arte-psicoterapia. 

Embora o espaço fosse próprio (setting terapêutico) há condicionamentos sobre os 

mediadores a utilizar. Por questões práticas de vária ordem, é difícil utilizar os instrumentos 

musicais, o tabuleiro de areia, a fantasia guiada ou a dramatização. 

As sessões eram semanais, com dia e hora certos e com a duração habitual. Por vezes,  

havia alterações devido à especificidade do trabalho do paciente. O trabalho em laboratório, 

recorre a meios tecnológicos utilizados para ensaios e respectivos resultados, obedecendo 

a um tempo próprio. Quando assim era, havia necessidade de ajustar dia e hora. 

 Os horários das sessões, eram durante a hora do almoço e no início ou final  da tarde. Isto 

para coincidir ao mínimo com o horário de trabalho (das 8h às 16H).  

Por vezes, as sessões não eram semanais porque o paciente tinha de deslocar-se ao 

estrangeiro, reuniões, etc… Quando regressavam, fazia mais sentido para mim, dar ênfase 

ao aqui-e-agora da sessão, à transferência e à contratransferência, do que fazer 

interpretações e associações. 
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Dinâmica das Sessões  

As sessões eram estruturadas e não directivas. Após partilharem acontecimentos, os 

pacientes desenhavam ou escolhiam imagens de forma livre e de associação de ideias. 

Ao utilizar-se a imagem em arte-psicoterapia, o que se pretende é trazer à consciência do 

paciente, aspectos psíquicos recalcados e inconscientes e também, possibilitar a expressão 

emergente do verdadeiro self, de forma que seja viável, a reparação narcísica e a dos 

objectos internalizados. 

 

 

Os pacientes ao olharem a sua expressão pictórica (imagens vindas do seu insconsciente) 

esta causava-lhes estranheza, não lhes encontrando sentido. Ao longo do tempo, à medida 

que a sua psicoterapia evoluía (escassez ou desaparecimento dos sintomas) e também, 

devido à sua capacidade de insight, era manifesto o alívio que sentiam após a sua criação 

artística, verbalizando o seu sentir e encontrando significado e sentido para o que tinham 

produzido. Isso também era manifesto quando escolhiam imagens, pelo seu demorado 

olhar sobre as mesmas, procurando um significado e sentido associados. 

A imagem criada ou escolhida pelo paciente é imbuída da procura de significações e 

integrada num contexto relacional terapêutico de matriz dinâmica, valorizando-se a 

intersubjectividade da díade (arte-piscoterapeuta/paciente e vice-versa) e a transferência e 

contra-transferência que ocorrem.  

As atitudes empáticas, de holding e de facilitação da expressão mediada, por parte da arte-

psicoterapeuta, são muito importantes em todo o processo. 

Quase sempre, as suas criações artísticas/pictóricas eram pouco investidas, com evolução 

estética lenta. Como o seu trabalho profissional é essencialmente científico e experimental, 

apesar de inovadores e criativos, sendo esta criatividade estruturada e direcionada, isto 

poderá  remeter, para o não haver espaço para o simbólico e para a fantasia. Isso era algo 
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que íam conquistando com o tempo. Assim como, outras conquistas, ao nível físico e de 

evolução pessoal: 

- melhoras do seu mal-estar físico (já não se queixavam)  

- menores níveis de ansiedade perante situações que requeriam tempos de espera sobre  

  respostas aos seus projectos profissionais 

- deixaram de apresentar absentismo laboral (não apresentavam baixa médica); 

- perante situações conflituais, eram mais ass…..ertivos e menos dramáticos 

- compreensão e aceitação das mudanças (profissionais, familares e pessoais) 

- mudanças nas suas atitudes e comportamento em geral 

- procura de bem-estar e de projectos prazerosos (ao nível pessoal e profissional) 

Perante estas mudanças que os pacientes apresentavam, podemos afirmar que, a arte-

psicoterapia actua como operador de mudança ao nível psicológico e por inferência ao nível 

físico. 

 

Produção artística e/ou imagens escolhidas 

Nas imagens criadas ou escolhidas por três pacientes, às quais não irei fazer a análise 

psicodinâmica por não ser o propósito da minha comunicação, mas importa referir o 

seguinte: 

Ao elaborarem imagens ou ao escolherem imagens, irá objectivar-se a evolução e a 

organização da sua experiência estética interna. Na escolha de imagens, há a procura de 

elementos simbólicos de qualidade estética, sendo evidente o investimento e equilíbrio 

estético, ao invés das imagens criadas. 

A fragilidade da sua essência e a depressividade são perceptíveis nas suas criações 

artísticas, onde a difusão da composição, o esbatimento das cores e a inconsistência das 

formas são manifestas, remetendo para uma involução estética. 

Mediante um aparelho criativo consistente, o balanço estético, ou seja, a alternância de 

emoções e sentimentos negativos, com outros de cariz prazeroso, suportadas pelas 

imagens criadas ou escolhidas, dará a possibilidade da elaboração do negativo e do 

reinvestimento das vivências estruturantes. A escolha de imagens estruturadas, funciona 

como suporte psíquico do balanço estético da sua vida mental.  
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PACIENTE 1 - ♀ 54 ANOS ENGª QUÍMICA 

Motivo da Consulta: dificuldade em criar defesas para enfrentar as situações do dia-a-dia. 

Isso prejudica-a, tanto em termos familiares como profissionais.  

Teve doença oncológica. Mantém consultas de rotina. Divorciada. Tem dois filhos.Tem um 

amigo, com quem está, por vezes, ao fim-de-semana. 

Ao longo do tempo em que decorreu a sua psicoterapia, a sua mãe e a sua filha, faleceram 

(em tempos distintos) por doença oncológica (carcinoma mamário). Sente-se culpada pela 

morte da filha “é injusto... deveria ser eu” (sic). 

Acredita em vidas passadas.  

Reformou-se. Iria dividir o seu tempo entre viver em Lisboa e na aldeia. 

 

 

Da janela que está à minha frente vejo as ... num céu pardo, todo igual. 

Vejo uma árvore morta e prédios. 

De vez qem quando passa um pássaro metálico... de vez em quando, mais próximos 

passam aves de carne e osso. Só estas têm vida e parecem ter um destino. 

A árvore seca, ou que me aprece seca, é a que mais me toca na paisagem. 

É assim que eu me sinto uma árvore seca que já teve a sua fase de flores e frutos e agora 

aguarda que uma rajada de vento a faça cair com aquele ruído dorido com que as árvores 

secas caem. 
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PACIENTE 2 - ♀ 39 ANOS INVESTIGADORA / QUÍMICA 

Motivo da Consulta: estava em psicoterapia no privado, mas por motivos económicos 

terminou. Fez tentativas de suicídio (cortou os pulsos / ingeriu medicação). Queixas físicas 

(digestivas). Separada. 

Vem para “reencontrar o equilíbrio” (sic).  

Reiniciou a relação com o ex-companheiro. Está a tentar engravidar e recorre a ajuda 

médica. 
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PACIENTE 3 - ♂ 36 ANOS BOLSEIRO INVESTIGAÇÃO / LICENCIATURAS (MEDICINA 

VETERINÁRIA / QUÍMICA) 

Motivo da Consulta: após exames clíncos por queixas físicas (taquicardia, dores 

musculares, preocupações várias, falta de energia) estes foram negativos. Atribui os 

sintomas físicos ao stress. Sintomas depressivos e de ansiedade. 

Casado. Tem um filho. 

Foi para Inglaterra fazer um estágio. 
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A IMPORTÂNCIA DO SIGILO PROFISSIONAL 

Para além do indicado no Código Deontológico, a psicóloga/o deverá ter em atenção, o 

facto dos funcionários não se encontrarem. É desconfortável para eles encontrarem-se 

neste tipo de consulta. Para a maioria, a Consulta de Psicologia ainda está associada à 

doença mental. E sendo o local, o do seu trabalho, há ainda mais estigma sobre isso.  

A entrada para o Posto Médico era efectuada por uma porta e para a Psicologia por outra, 

no andar superior. Assim, não se encontravam, quer com o paciente seguinte, nem com os 

outros que aguardavam consulta médica. 

Outro tipo de sigilo, é quando do Serviço de Gestão solicitam a elaboração de Relatório 

para ser incluido no Plano Anual de Actividades. Toda a informação a ser enviada, deverá 

ser dada no geral e não no específico, ou seja, não referir-se a um utente em particular, 

mas sim, ao colectivo. Como exemplo, se uma pessoa de determinado Departamento 

manifesta sintomas de depressão, stress, etc, os resultados deverão ser dados em 

percentagem do total dos utentes atendidos, embora possamos identificar apenas o 

Departamento, mas nunca a pessoa. 

Em meio laboral, também é muito importante, o destino a dar ao Processo Clínico do 

funcionário, quando se extinguem os Serviços. Cabe à psicóloga/o em diálogo com o 

paciente, decidirem. Se isso não ocorrer, a psicóloga/o deverá mantê-los na sua posse ou 

destruí-los. Mas nunca devem ficar no arquivo do Posto Médico na Instituição, mesmo que 

este continue a funcionar. 

 

Workshop de Arte-Terapia 

A Direcção do Instituto vinha a constatar as dificuldades dos funcionários num Serviço 

Administrativo, pela morosidade da elaboração dos trabalhos solicitados e de conflitos 

existentes entre eles, podendo aquelas estarem relacionadas com falta de motivação e 

empenho. Foi efectuado um Plano Operacional, com Formação vária, entre ela, o 

relacionamento interpessoal no grupo. 

Como estava habilitada a dar formação, apresentei um projecto chamado “Dinâmicas de 

Grupo e Competências de Relacionamento Interpessoal” com parte teória e prática. A 

prática mais não era, do que um Workshop de Arte-Terapia Vivencial. Mas ao dar-lhe o 

primeiro título, foi a forma que encontrei para o projecto ser aceite e também, para os 

funcionários aderirem. 

No Polo Tecnológico do Instituto, foi realizado a Formação/Workshop, numa sala ampla. 

Foram constituídos 2 Grupos, cada um com 12 funcionários dessa Divisão. Ocorreu durante 

4 dias, num total de 28 horas, por cada grupo, sendo-lhes entregue o certificado da 

formação. 

As sessões, eram compostas por temática estruturada que incluiam: expressão dramática, 

expressão pictórica e fantasia guiada. Consoante os módulos, assim a partilha e reflexões 

inerentes. 
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Foi feita a avaliação  do Workshop e da formadora, pelos formandos. Na tabela abaixo a 

pontuação mais alta é a que se refere ao “relacionamento entre os formandos”. Isto remete 

para melhor conhecimento do Outro e aceitação das suas diferenças, melhor comunicação 

e em suma, melhor relacionamento pessoal. Mais tarde num encontro com um dos 

participantes, disse-me que tinha sido uma experiência rica. Sentia-se mais próximo dos 

colegas que tinham participado, dialogando mais, dizendo que isso era recíproco. E que o 

ambiente no Serviço tinha melhorado. 
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CONCLUSÃO 

 

“Tenho em mim, todos os sonhos do Mundo!” 

         

 

Ao longo de mais de 10 anos que perdurou a Consulta de Psicologia no Posto Médico, o 

enfoque do meu trabalho era a vertente arte-psicoterapêutica. Neste âmbito, procurei 

prestar um seviço diferenciado inserida numa Equipa de Medicina Curativa, respondendo 

às solicitações e necessidades daqueles/as que me procuravam. Isso contribuiu para que 

contiuassem o seu processo psicoterapêutico por alguns anos, com os benefícios 

adjacentes ao processo.  

 

Embora com condicionantes, o balanço que a Equipa do Posto Médico fez, é de que para 

além de ter sido positivo para a Instuição (ausência de absentismo laboral), foi 

essencialmente, para os funcionários que aderiram, valorizando estes o seu bem-estar 

psicológico e evolução pessoal, funcionando a Arte-Psicoterapia como agente catalisador 

da mudança do indívíduo em contexto laboral. 

De algum modo, tentei contribuir para que continuassem a sonhar com os seus projectos 

pessoais e profissionais e que continuassem a acreditar na sua capacidade de 

concretização, mesmo que encontrassem adversidades e obstáculos pelo caminho. 
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