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RESUMO 

 

O nosso objetivo foi recorrer à educação artística como prática de intervenção 

complementar de formação para pessoas com doença mental. Esta investigação 

baseou-se na educação artística em dois contextos distintos, dentro da instituição, 

numa sala de artes plásticas, e fora, em casa no espaço familiar, com o projeto “A 

arte vai a casa”. Duas pessoas adultas com doença mental (esquizofrenia) são os 

sujeitos apresentados neste estudo em doze anos de prática expressiva no desenho 

e na pintura de azulejo. Nestas páginas estuda-se e descreve-se uma metodologia 

de educação artística baseada na experimentação e na repetição constante do 

desenho pela observação de imagens numa perspetiva de representação criativa 

como forma de expressão pessoal e, simultaneamente, a importância no 

reconhecimento dos trabalhos (autoria) pelas pessoas com doença mental. Apesar 

de não ser uma investigação em arte terapia, constatou-se que existem benefícios e 

mudanças visíveis na qualidade de vida destas pessoas no âmbito artístico, pessoal, 

social e terapêutico.  

 

Palavras-chave: Educação artística; Doença mental; Expressão artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Main goal was to use the artistic education as a complementary training practice for 

persons with mental illness. This research focused on the artistic education in two 

differentiated environments: inside the institution, within a plastic arts room, and 

within a home environment, making use of the project “Art goes home”. Two patients 

with mental illness (schizophrenia) are the subjects of this study during twelve years 

of expressive drawing and tile painting. The study describes an artistic education 

approach based in the experimentation and constant repetition through the 

observation in a creative perspective; the creativity as a way of a personal 

expression and the importance of the author recognition (authorship) are highly 

valuable and has shown an utter importance. Although the work isn’t an investigation 

in Art Therapy, the author concluded that certain benefits exist and that there are 

clear improvements on the life quality of these patients at artistic, personal, social 

and therapeutic levels.  

 

Keywords: Artistic education; Mental illness; Artistic Expression 
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INTRODUÇÃO 

 

A dissertação que apresentamos tem como referência a educação artística como 

forma de intervenção em pessoas com doença mental, no contexto institucional e no 

domicílio (contexto familiar). 

 

A educação artística possui potencialidades comprovadas para promover uma 

evolução harmoniosa, ao colocar a pessoa face ao desenvolvimento da sua 

criatividade, das suas capacidades pessoais e sociais e da necessidade de melhor 

compreender o mundo. Acreditamos que o contato destas pessoas com a arte, 

através de uma metodologia própria de educação artística, pode ser gerado no 

espaço familiar com os mesmos objectivos em que é realizada no contexto 

institucional. O comportamento da pessoa com doença mental difere de acordo com 

o contexto institucional ou familiar, sendo que uma das preocupações fundamentais 

deste projeto educativo foi a especificidade clínica de cada caso e o contexto em 

que se insere. A este respeito salientamos o contributo de (Rudolf Arnheim 1986) 

que, através do conceito da perceção por contraste“ a perceção muda quando a 

orientação espacial e/ou o seu ambiente muda”, permite perceber como a pessoa se 

relaciona com os objetos e com o mundo nos diferentes contextos. 

Este trabalho apresenta uma intervenção no âmbito da educação artística, realizada 

com duas pessoas adultas (Carlos e Ana) com doença mental (esquizofrenia) ao 

longo de doze anos. Numa primeira fase que durou dez anos, a intervenção com o 

Carlos e com a Ana ocorreu no Centro de Atividades Ocupacionais - CAO, enquanto 

utentes da área de artes plásticas. Numa segunda fase, para além da continuidade 

do trabalho com o Carlos na instituição (mais 4 anos), e em consequência da saída 

da Ana para um centro de formação profissional, criámos uma alternativa de 

educação artística no contexto familiar para dar continuidade à sua atividade de 

expressão plástica (que ela própria expressamente solicitou) através do projeto “A 

Arte vai a Casa”. Este projeto de educação artística ao domicílio começou a ser 

desenvolvido em 2010 para dar resposta às necessidades destas pessoas fora do 

contexto institucional através de técnicas de desenho e de pintura do azulejo 

tradicional.  
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A preocupação principal deste trabalho teve que ver com objectivos educativos e 

plásticos no acompanhamento das pessoas com doença mental, já os resultados 

terapêuticos vieram por acréscimo. Verificámos ao longo dos anos, com a 

experiência que obtivemos na sala de artes plásticas da instituição com grupos 

alargados de pessoas com necessidades educativas especiais (onde estavam 

incluídos os dois sujeitos deste estudo), que um dos indicadores terapêuticos é o 

reforço da sua auto estima e a sua realização pessoal, presente na motivação que 

têm no seu trabalho plástico que foram desenvolvendo. Este processo pressupõe 

um plano alargado de acção construído pelo técnico, envolvendo família e os 

diversos profissionais, tudo isto tendo em vista o incremento da qualidade de vida 

das pessoas com doença mental.  

As questões desta investigação foram equacionadas a partir da aplicação da 

educação artística a pessoas com doença mental em dois contextos distintos, 

(espaço institucional e espaço familiar) 

 

 Na atividade artística, a pessoa com doença mental será capaz de organizar 

o espaço, escolher um tema, procurar imagens, observá-las e optar por uma, 

utilizar os materiais necessários de acordo com a técnica escolhida, criar e, 

uma vez finalizado o trabalho, reconhecê-lo como uma obra sua com um 

significado pessoal e social?  

 

 Como se desenvolve a educação artística em pessoas com doença mental 

quando a mesma é realizada em dois espaços distintos, no contexto 

institucional e no contexto familiar? 

 

A motivação deste estudo surgiu da necessidade de compreender como a educação 

artística pode ser integrada com sucesso artístico, pessoal e social na vida das 

pessoas com doença mental (esquizofrenia). Quisemos perceber igualmente as 

relações que estas pessoas estabelecem com a atividade artística e como 

reconhecem o processo que as conduziu até à obra final. O trabalho de educação 

artística com a doença mental exige uma aproximação das partes envolvidas, de 

quem ensina e quem aprende, ao ponto de ambos poderem trocar de lugares, 
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levando-nos a pensar: "Quem é o mestre e quem é o aprendiz?" (Jacques Rancière, 

2002).  

O conceito da arte e o papel desta na sociedade têm um significado especial quando 

se trabalha com pessoas com doença mental (esquizofrenia). Entre os autores de 

referência destacamos Herbert Read (1893-1968) e Victor Lowenfeld (1903-1960). O 

primeiro pela ligação que faz das potencialidades da arte na educação dos sentidos 

na obra “Education through Art” (1943); o segundo pela valorização da educação 

artística em pessoas com necessidades educativas especiais. Estes autores 

contribuíram para uma democratização da arte, e para um novo rumo na educação 

artística. A nossa intervenção na instituição e no domicílio tem pontos de contato 

com a metodologia exposta por diferentes autores, entre os quais salientamos: 

(Rudolf Arnheim 1986) que valorizou o carácter cognitivo da percepção visual, 

salientando a capacidade de invenção e realização do objeto artístico como fator 

determinante na mudança pessoal; e (Elliot Eisner 2008) que chamou a atenção 

para a importância da criatividade em todas as vertentes da vida humana.  

Esta dissertação está organizada em quatro partes: A PARTE 1 apresenta a história 

e enquadramento da educação artística; o ensino artístico e as suas diversas formas 

e modalidades; na PARTE 2 falamos da expressão artística e abordamos os vários 

conceitos de criatividade e as perspetivas artísticas em termos de percepção e 

cognição; na PARTE 3 referimos alguns conceitos sobre a doença mental e a 

normalidade; definimos a Arte-terapia e o conceito Art brut de (Jean Debuffet 1949) 

para dar conta da expressão artística das pessoas com doença mental pela sua 

espontaneidade representativa que traz benefícios para a vida pessoal e social. Para 

finalizar apresentamos a CONCLUSÃO desta investigação e os limites que tivemos 

para a realizar. São apresentadas também as possíveis abordagens para estudos 

futuros dentro desta temática, na interligação entre a educação artística e a arte-

terapia de modo a complementar a intervenção com pessoas com doença mental. 

Em ANEXO apresentamos os registos de doze anos de intervenção com educação 

artística nas duas pessoas em estudo.  
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PARTE 1. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 

1. História e Enquadramento  

 

Um dos aspetos que marcaram a inclusão das artes na educação formal é o de que, 

os sistemas de ensino ocidentais tendiam a valorizar a componente técnico-

científica, em detrimento da artística. Este fenómeno é também consequência, entre 

outros fatores, da indefinição que a arte detém na cultura e na própria sociedade. A 

ideia generalizada é a de uma educação artística que não podendo servir o 

raciocínio lógico, rigoroso, dito científico, se inscreve no campo das preocupações 

secundárias relativamente à formação dos sujeitos. (Ken Robinson, 1997 p. 12) 

O ensino da arte no séc. XIX e continuamos a falar do ocidente, estava associado a 

uma finalidade produtiva ligada ao desenvolvimento dos processos industriais. Não 

existia a ideia da arte como processo de desenvolvimento pessoal em si, mas com 

os aspetos pragmáticos/tecnológicos da altura. É no início do séc. XX que a 

educação do gosto e a ideia de beleza começaram a influenciar o ensino na escola e 

começam a ser identificadas diferentes concepções das finalidades educativas da 

arte nas propostas curriculares, que podiam ir desde a expressão individual até à 

orientação para a compreensão da cultura visual, e do desenvolvimento de 

capacidades intelectuais. 

O ensino da arte que tradicionalmente se limitava a desenvolver nos alunos 

competências manuais e visuais, através da cópia e da representação de conjuntos 

de objetos e paisagens, pela mão da pedagogia moderna no século XX sofreu 

transformações profundas, quando se tornou-se tarefa do professor estimular os 

impulsos naturais promovendo o desejo por fazer, explorar, manipular materiais, em 

contraste com a tradição anterior. A importância era dada ao impulso criativo e à 

busca de novas vias de expressão. Esta nova liberdade teve grande importância na 

educação tanto nos Estados Unidos da América como na Europa, porque mudou o 

tipo de aprendizagem mecanizada dando relevo ao desenvolvimento das 

expressões, dando oportunidade aos estudantes de evoluírem seguindo as suas 

próprias inclinações. Assistimos às transformações do currículo na escola que 

inicialmente mais relacionado com as funções social e económica passou a assumir 

uma vertente importante também na área da psicologia através da arte.  
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A sua particularidade experiencial, a expressividade, a arte como terapia psicológica 

ou como meio de desenvolver capacidades mentais latentes, são algumas das 

múltiplas vertentes. A introdução de atividades artísticas no curriculum do sistema 

educativo nos EUA deve-se a (Victor Lowenfeld 1970) quando defendeu a 

abordagem da expressão artística através da exploração dos sentidos. Victor 

Lowenfeld foi convidado para dirigir o departamento de Art Education no The 

Pensilvânia College, em 1946, e publicou em 1947, “The Creative and Mental 

Growth”, que impulsiona a educação artística, tanto nos EUA como na Europa. É 

interessante perceber que todo o movimento ligado às artes se tenha aliado às 

novas pedagogias da escola moderna. Vejamos alguns dos contributos de 

(Pestalozzi 1988); (Montessori 1965); (Dewey 2008); (Freinet 1977), defenderam a 

ideia de que a vida educa por si, não só através das palavras, mas também com a 

atividade, sendo pela experiencia que os conceitos são expressos em novas 

linguagens e dão origem ao saber. Estes foram alguns dos pedagogos, que pela 

defesa da arte na educação, apoiaram o argumento de que o Homem aprende 

através dos sentidos e através destes realiza-se a interação com tudo o que nos 

rodeia e que deve converter-se na parte mais importante do processo educativo, 

(Victor Lowenfeld 1970). 

É neste sentido que em Portugal como percursor na educação pela arte, 

(Arquimedes da Silva Santos 1989) fala-nos da intenção fundamentada nas 

atividades de feição expressiva, criativa, artística, estética”.  

Os professores compreenderam que, ao trabalhar desta forma liberta-se a atividade 

expressiva e o autor identifica-se com o que faz, assumindo o resultado como algo 

seu quando este passa a ser visto por outros como um suporte visual e artístico. 

Segundo Lowenfeld, quando se é capaz de falar sobre um trabalho expressivo e dos 

sentimentos a ele associados torna-se mais fácil transportar para fora da escola 

essa atitude, refletindo-se na própria vida. O desejo de tornar pública a apreciação 

do próprio trabalho, num sistema organizado em que todos estejam envolvidos e o 

educador seja a ponte de mediação das emoções e da consciência, promove 

sentimentos de autoestima. O fundamental no processo da educação artística é a 

autoidentificação com a experiência conseguida através da técnica e dos materiais 

utilizados e que resulta numa autêntica expressão. O resultado final pode traduzir 

uma satisfação de descoberta que causa o impacto necessário para continuar.  
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A aptidão para a aprendizagem difere de uma idade para outra e de um indivíduo 

para o outro, considerando sempre a influência do contexto, e dos fatores 

emocionais, físicos, biológicos e psicológicos envolvidos em todas as experiências 

de vida. Estamos constantemente a ser sujeitos a avaliações ao nível da 

inteligência, mas há que considerar que essa medida de inteligência, quer seja 

efetuada por testes, quer por exames, não abrangem todas as capacidades que são 

necessárias à sobrevivência humana. 

São capacidades que passam pela capacidade de interrogar, de procurar respostas, 

de descobrir, de repensar, de reestruturar, encontrar novas relações e de reinventar. 

O crescimento mental necessita de estímulos que passam também pela consciência 

do que levou o sujeito a expressar-se daquele modo e o impacto que essa 

expressão teve nos outros. Essa verificação vai resolvendo questões internas no 

modo como nos relacionamos com aquilo que observamos e como o comunicamos, 

pois quanto mais a pessoa se afirma através da produção plástica, tanto melhor se 

descobre a si mesma e adquire autoconfiança, liberta-se da dependência de outrem 

e comunica com mais liberdade e abertamente com os outros, adaptando-se melhor 

ao seu ambiente e assumindo a sua identidade. Através dos estímulos adequados, a 

educação artística permite que a atividade artística desencadeie significados que 

trazem à tona particularidades da personalidade. 

Em resumo, e como refere (Victor Lowenfeld 1970, p.18): "A educação artística 

como parte essencial do processo educativo pode significar muito a diferença entre 

um indivíduo criador e flexível e um outro que não tenha capacidade para aplicar o 

que aprendeu, carente de recursos íntimos e com dificuldades no estabelecimento 

de relações com seu meio num sistema educacional bem equilibrado, em que o 

desenvolvimento do ser total é realçado, o pensamento, o sentimento e a perceção 

do indivíduo devem ser igualmente desenvolvidos, a fim de que possa desabrochar 

toda a sua capacidade criadora".  

A educação artística é essencial na vida de todos os indivíduos para o seu 

desenvolvimento total, dentro e fora do sistema de ensino. A importante interligação 

das artes com as outras disciplinas acrescenta ao longo da vida, outras vias de 

comunicação pela consciência e pela utilização dos sentidos em todas as formas de 

aprendizagem.  
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2. O ensino artístico  

 

A ideia comum nos fins do século XIX e início do século XX era a de que qualidades 

como o desenho ou a produção artística tinham muito pouco a ver com o 

desenvolvimento da inteligência humana. A arte era considerada como um talento 

especial de cariz inato.  

Os currículos do ensino dedicavam-se sobretudo ao desenho de objetos, os quais 

eram agrupados em arranjos de natureza morta e desenhados por forma a sugerir a 

terceira dimensão em superfícies bidimensionais. Outra forma de desenho era a 

cópia de estampas ou então, mais raramente, o desenho a partir da natureza. O 

maior grupo de actividades no domínio das artes consistia sobretudo nos trabalhos 

manuais ou artes aplicadas, dado estarem relacionadas com a ideia de mundo 

industrial e à criação de objetos utilitários.  

Após a 1ª Guerra Mundial iniciou-se um movimento de educação de índole 

progressista. Acreditava-se que o ensino devia ser baseado no desenvolvimento 

natural das crianças e que a educação devia ser fundamentada em experiências 

reais relacionadas com a vida social da comunidade. As escolas daí resultantes 

davam grande importância ao interesse das crianças em vez de veicularem 

conceitos abstratos. Com o Movimento Cientifico embora não estivesse intimamente 

relacionado com o ensino da arte lançou as bases para a reflecção sobre o talento 

em relação à inteligência em geral. Regra geral, os estudos realizados não 

relacionavam actividades como o desenho e as artes visuais com a inteligência e 

com o desenvolvimento cognitivo, mas sim entendidas como resultado de talentos 

especiais. A corrente expressionista tinha como princípio que o objetivo de cada 

homem e cada mulher era o de se exprimir, de realizar a sua individualidade através 

do trabalho criativo. A auto-expressão criativa obteve legitimidade através dos 

estudos de Freud e a partir das suas ideias, os educadores acreditavam que a tarefa 

da educação não era a de reprimir as emoções das crianças mas de permitir-lhes a 

sua utilização através de meios socialmente uteis.  

A descoberta da arte na criança começou através da avant garde artística tanto 

abstrata como expressionista que reconheceram o potencial estético nas suas 

composições. Um dos primeiros a descobrir esse potencial foi Franz Cizek que se 
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opôs ao ensino convencional da arte e propôs um tipo de ensino no qual método, 

material, assunto e objetivo eram deixados à escolha da criança.  

A partir de Cizek, estavam lançadas as bases para um novo paradigma na educação 

artística. Victor Lowenfeld, que foi seu aluno, critica o sistema de ensino, 

considerando que este dá mais importância à aprendizagem realizada através da 

memorização de factos reproduzidos pelo professor. Assim, a função do sistema 

escolar consistiria em criar pessoas capazes de armazenar informação para depois 

a reproduzir, sem a capacidade para interrogar, procurar respostas por elas próprias, 

descobrir novas soluções, repensar, o que torna o processo limitado a respostas 

previamente determinadas. Partindo da situação do ensino das artes ministrado no 

período pós 1ª guerra mundial na Europa, baseado na crença científica do 

desenvolvimento da criança (na qual esta era vista como repositório da informação 

ministrada pelo professor e a arte considerada como fruto de um talento especial, 

tendo pouca influência no desenvolvimento da inteligência), tanto Herbert Read 

como Victor Lowenfeld vão contestar este pressuposto e delinear toda uma teoria 

que trouxe à livre expressão um novo significado. Ambos os autores tiveram um 

contacto direto com as teorias plásticas de vanguarda, nas quais a expressão livre 

individual tinha grande significado. Quer um autor quer o outro haviam presenciado o 

trabalho realizado pelas crianças e a proximidade que este tinha com algumas 

práticas artísticas da sua época e foi a partir daí que ambos delinearam a sua teoria 

que colocou em realce o desenvolvimento da criança a partir da arte. Assim a arte 

neste período ficou marcada, por um lado, pela objetividade e pela intervenção 

social e por outro, pelo mundo do eu interior.  
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3. Arte Educação │Formas e modalidades  

 

Diferentes perspetivas sobre a criação artística, a teoria da arte e o ensino artístico 

têm sido objeto de estudo por parte de vários autores, tendo, alguns deles, 

apresentadas tipologias diferenciadas.  

Quando falamos de educação, necessariamente falamos também na arte de educar. 

Tendo como premissa a observação direta do percurso individual de formação e de 

vida de cada um, diversificam-se as escolhas e os comportamentos derivantes. 

Compreender e relacionar as potencialidades da educação artística no 

desenvolvimento de capacidades transversais e de construção na pessoa com 

doença mental, revela-se na pessoa que somos no nosso dia-a-dia, no modo como 

nos relacionamos, nas palavras que escolhemos, na escolha dos objetos que 

colocamos em nosso redor, como referiu (Herbert Read 2010), marcando a 

importância das singularidades expressas de cada indivíduo, proporcionar maior 

atenção e valorização a outras formas de expressão, quando estas se estendem 

muito para além da expressão teórica dos conteúdos. 

"Como resultado das infinitas permutas da hereditariedade, o indivíduo será 

inevitavelmente singular, e esta singularidade, dado ser algo que mais ninguém 

possui, terá valor para a comunidade. Pode ser uma maneira singular de falar, ou de 

sorrir, mas isso contribui para a variedade da vida. Pode ser uma maneira singular 

de pensar, ou de ver, de inventar, de expressar o pensamento ou a emoção e, nesse 

caso, a individualidade de um Homem pode ser de valor incalculável para toda a 

Humanidade". (Herbert Read 2010, p.18). A individualidade não significa viver num 

estado de isolamento. O ato isolado deve estar incluído num processo de integração 

social que se faz na partilha do saber e da experimentação em conjunto. Seguindo 

os princípios defendidos por (Read 2010) e (Lowenfeld 1970) quando referem que o 

ser humano ao ter consciência dos valores emocionais das suas experiências torna-

se mais hábil a exteriorizá-las através da utilização do grafismo, do gesto, da 

palavra, do som, enfim, de toda a variedade de formas de expressão ao seu dispor, 

acrescentando à arte um meio de comunicar as emoções que marcam a sua 

individualidade. Vamos sublinhar, resumidamente, como se iniciou esta interligação 

entre arte e educação e o porquê da necessidade de alterar o sistema educacional. 

Quando no inicio do Séc. XX a educação se baseava em medidas e funcionava 
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como um circuito fechado em que o fator surpresa ou desvio não eram previstos no 

processo educacional, a arte que não facultava experiências emocionais 

quantificáveis, foi marginalizada como disciplina autónoma (Elliot Eisner 2008). 

A vontade de mudar o conceito de educação nas escolas sublinhava cada vez mais 

a importância da arte, como instrumento da imaginação e não apenas como fator 

estético tornando-se complementar no processo de aprendizagem: "As artes estão 

perto da engenharia educacional quando conseguem captar da imaginação de um 

público ávido, formas para encontrar respostas que satisfaçam a experiência dos 

estudantes" (Eisner 2008, p.1). Assim, a entrada da arte na escola mudou o contexto 

da educação, numa altura em que se olhava para a arte não apenas como 

destinatária de políticas feitas à luz de um paradigma tecnológico, mas também 

como fonte de conhecimento e prática que tem algo de especial para oferecer aos 

que estão interessados em melhorar a educação. (Elliot Eisner 2008) sintetizou oito 

linhas de força que descrevem a importância da introdução das artes na educação: 

 “A Educação pode aprender com as artes que a forma e o conteúdo não 

podem ser separados. A forma como cada coisa é dita ou feita modela o 

conteúdo da experiência” 

 

 “A Educação pode aprender com as artes que tudo está interligado; não 

existe conteúdo sem forma, nem forma sem conteúdo” 

 

 “A Educação pode aprender com as artes que as nuances são importantes. 

Para perceber o que é preciso ensinar é necessário dar atenção aos 

pormenores” 

 

 “A Educação pode aprender com as artes que a surpresa não é vista como 

um desvio à aprendizagem no processo de questionamento, mas um fator 

que pode ser trabalhado criativamente” 

 

 “A Educação pode aprender com as artes que a perceção em Slow Motion é o 

modo mais promissor de ver o que realmente é preciso ser visto” 
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 “A Educação pode aprender com as artes que os limites da linguagem não 

são os limites da cognição e que sabemos mais do que o que podemos dizer” 

 

 “A Educação pode aprender com as artes que a experiência somática revela 

o que realmente se apreende do que é ensinado” 

 

 “A Educação pode aprender com as artes que a imaginação é a mãe da 

invenção e que o seu exercício é uma das maiores capacidades do ser 

humano”  1 

 

Podemos verificar pelas ligações que Eisner fez da arte com a educação, que 

qualquer teoria educativa implica a experiência e os valores emocionais: “O ponto de 

vista desta ideia pedagógica é dar conta de que, ao alterarmos uma forma de um 

objeto ou de um evento, é a qualidade de vida que alteramos” (Eisner, 2008,p.2). 

A influência das artes passa pelo interesse no valor das nuances e dos pormenores 

que encontramos no processo de criação, seja no modo como uma palavra é dita, 

como um gesto é feito, como uma linha é escrita ou até como uma melodia é tocada 

que realça uma apreensão estética em tudo o que nos rodeia. Os pormenores 

afetam o caráter de todo o discurso, é na surpresa da resposta que surgem novas 

questões, que dão continuidade à aprendizagem e é a mais poderosa satisfação no 

ensino. É nos pormenores que aparece o fator surpresa, o que se torna uma 

introdução inviável à prática do ensino artístico, fugindo ao que está previsto, “No 

surprise, no discovery, no progress” como refere Eisner, ao afirmar que esta acção 

não passa por classificar ou categorizar, mas sim saborear uma coisa de cada vez, 

de forma qualitativa e mesmo não sabendo se a forma de Slow Motion, terá alguma 

                                            

1 (Elliot Eisner, 2008) 1. Education can learn from the arts that form and content cannot be separated. How something is said or done 

shapes the content of experience. 2. Education can learn from the arts that everything interacts; there is no content without form, and no form 

without content;. 3. Education can learn from the arts that nuance matters. To the extent to which teaching is an art, attention to nuance is 

critical 4. Education can learn from the arts that surprise is not to be seen as an intruder in the process of inquiry but as a part of the rewards 

one reaps when working artistically; 5. Education can learn from the arts that slowing down perception is the most promising way to see 

what is actually there; 6. Education can learn from the arts that the limits of language are not the limits of cognition. We know more than we 

can tell; 7. Education can learn from the arts that somatic experience is one of the most important indicators that someone has gotten it right; 

8. Education can learn from the arts that open-ended tasks permit the exercise of imagination, and the exercise of imagination is one of the 

most important of human aptitudes. It is imagination, not necessity that is the mother of invention. 
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vez aplicação no ensino, sabemos que muita da experiência humana é dissipada ou 

banida simplesmente por falta de tempo. A visibilidade no modo como o corpo reage 

à apreensão requer uma atenção cuidada e demorada. Por vezes vezes, a 

expressão artística supera a comunicação mais usual, porque permite exprimir mais 

do que sabemos dizer sobre nós, através do movimento natural do nosso corpo 

numa linguagem não-verbal. Para (Hathaway 2009), a educação artística é como 

uma dança entre aluno e professor. Este foi o conceito de educação artística que 

mais se assemelha ao que desenvolvemos neste estudo. A autonomia começa a 

partir do ponto em que o educador não é mais necessário e a vontade de criar 

permanece e fica com a pessoa para sempre. É pelo ato de fazer continuadamente 

que nos apercebemos e tomamos consciência das nossas capacidades, aliando a 

ação à parte cognitiva, sem esquecer que o movimento do nosso corpo guarda 

também a memória do gesto e aprofundamos a ideia de que na nossa memória 

estão os resultados que são antecipados pela imaginação. 
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PARTE 2. EXPRESSÃO ARTÍSTICA 

1. Criatividade / Conhecimento de si 

"Todos somos superdotados en algo! Se trata de descubrir en qué. Esa 

debería ser la principal función de la educación. Hoy, en cambio, está 

enfocada a clonar estudiantes. Y debería hacer lo contrario: descubrir qué es 

único en cada uno de ellos". (Ken Robinson 2010). 

 

Neste ponto, abordamos a questão da arte como parte ativa no processo evolutivo 

do ser humano no modo como se encontra presente em tudo o que fazemos. Victor 

Lowenfeld (1970) compara, a pessoa que começa um desenho pela observação de 

um objeto que escolhe sem instruções prévias ao momento em que quando criança 

começou a andar, onde não tinha quaisquer noções acerca do seu desenvolvimento 

motor nem mental. Plasticamente, a criança começa por se expressar de forma livre 

e de acordo com os seus interesses do momento, de acordo com os recursos 

técnicos e os estádios evolutivos da personalidade, é neste experimentar constante 

que se desenvolve. Existe uma necessidade inata de riscar, de preencher um 

espaço, e assim procurar, a partir dos materiais, das técnicas e da experimentação, 

a liberdade expressiva que envolve um todo, físico e psicológico. As tensões 

musculares libertam-se após um certo tempo de expressividade artística. (Lowenfeld 

1970) descreve esta ação como uma dança em que a manifestação visível é o lápis 

ou o pincel e observa, com muita sensibilidade, que o corpo, nesta altura, ao 

acompanhar o movimento relaxado da mão, acaba por descontrair. Esta ação é 

reforçada pelo prazer da descoberta que representa a recompensa, sendo esta uma 

das grandes motivações para continuar, traduzindo-se no processo que envolveu os 

elementos expressivos, o corpo, e é tão natural como respirar, como nos explica 

também (Read 2010, p.42), "Assim como a respiração e a fala possuem elementos 

rítmicos também os elementos expressivos na arte estão profundamente envolvidos 

no processo real da perceção, pensamento, pela acção corpórea". (Lowenfeld 1970) 

defendeu que o desenvolvimento mental da criança, aliado à sua expressão plástica, 

define as fases de desenvolvimento, que vão desde a fase da garatuja, dos 2 aos 4 

anos, até à fase da decisão, dos 14 aos 17 anos. Cada vez que a criança atinge um 

estádio novo pelo seu desenvolvimento, toda a adaptação a uma nova situação 

implica flexibilidade na ação, e esta particularidade tem início logo que começa a 
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fazer os primeiros rabiscos no papel, na areia ou nas paredes de casa. Ajudar a 

criança ou a pessoa a desenvolver relações sensíveis com o seu desenho poderá 

ser extremamente benéfico para encorajar a consciencialização das diferenças no 

meio ambiente, a qual lhe poderá favorecer o desenvolvimento intelectual. A arte 

pode ajudar a manter um equilíbrio apropriado entre a evolução emocional e a 

evolução intelectual, uma vez que expressa as motivações individuais importantes. 

Lowenfeld refere ainda que as crianças, ao terem acesso a uma maior diversidade 

de imagens, ao desenharem e pintarem livremente sem qualquer tipo de inibição, 

desenvolvem um sentido estético. O autor assinala que as pessoas, ao executarem 

sempre o mesmo tipo de desenho ou repetirem uma mesma forma estereotipada em 

diferentes desenhos, podem demonstrar com isso alguma rigidez no pensamento, 

uma inflexibilidade perante uma nova circunstância. Para este autor, é natural uma 

pessoa sentir-se mais segura quando executa sempre o mesmo padrão de atitudes 

na sua vida diária, e isso reflete-se na sua expressão plástica. Estas observações, 

porém, podem estar dependentes de contextos ou momentos, em que há 

necessidade de repetir certas formas para sentir que se tem domínio sobre elas, e 

não devem ser consideradas como padrão imutável. Também a omissão ou 

valorização de uma parte do desenho pode estar vinculada ao desenvolvimento 

físico e psicológico da pessoa. Alguns traços relevantes determinam não apenas a 

identidade de um objeto percebido, como também dão a percepção do todo. Isto 

aplica-se não só à imagem que fazemos do objeto como um todo, mas também a 

qualquer parte em particular sobre a qual a nossa atenção se focaliza, como 

descreve (Rudolf Arnheim 1986). Quando somos crianças, a expressão plástica é 

moldada pela cultura, pelos pais e professores que estimulam novas formas; 

também o ambiente do próprio lar influencia grandemente a expressão e a 

criatividade. Existem diversas definições relativas à arte e às funções que esta 

desempenha na sociedade. Pode ser considerada como um modo pessoal de 

expressão, como uma linguagem fundamental da experiência humana, como um 

meio de comunicação que dá resposta aos desafios do envolvimento ou como uma 

forma de identificar e transmitir valores culturais. A pesquisa que tem vindo a ser 

feita por alguns aurores sobre a criatividade, nomeadamente (Vygotsky 1930), 

(Csikszentmihalyi 1916), (Gardner 1993) e outros, tornou claro que, à partida, todas 

as facetas do desenvolvimento não estão sujeitas apenas à cultura da qual fazem 
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parte, porque acabam por ser moldadas pelas práticas, habilidades e expectativas 

que se formam no interior de cada um, as quais, mesmo estando reprimidas, podem 

surgir em qualquer altura sobre outro tipo de manifestações de acordo com o 

desenvolvimento. É durante o processo de trabalho com os materiais que as mentes 

se tornam aptas para refletir sobre si próprias, tornando-as empáticas com os outros 

que não têm o mesmo conhecimento nem a mesma experiência. Embora qualquer 

desenho possa ser considerado um esquema ou símbolo de um objeto real, o 

esquema que cada pessoa escolhe na sua expressão, irá repeti-lo uma e outra vez, 

enquanto nenhuma outra experiência a influenciar para que mude. Assim como de 

uma imagem podem surgir outras imagens que traduzem formas que estão na nossa 

memória a que damos nomes e significados, do mesmo modo o espaço onde nos 

movimentamos, as conversas que temos, o que vemos e ouvimos, compõem o ato 

criativo, pelas relações que estabelecemos entre todas essas memórias através da 

capacidade imaginativa. “Quem adere ao mundo das Artes, na prática artística, 

traduz todo este equipamento, e vê com o seu olhar individual, com o seu 

temperamento personalizado e com as associações que afetam o seu olhar” (Lev 

Vygotsky 2012, p. 183). Relativamente ao desenvolvimento expressivo, (Lowenfeld 

1970) não estava tão interessado no discurso pragmático da criatividade, mas sim 

em tentar saber como é que esse discurso se aplicava à pessoa e de que modo 

aquele fazia sentido para a sua vida. Para (Lowenfeld 1970), a partir do momento 

que o Homem começa a criar algo, ele evolui, e mesmo que a criação esteja ligada à 

produção de obras artísticas, está mais estritamente relacionada com a capacidade 

de raciocínio e com o desenvolvimento de atitudes. Existe um ato contínuo, em que 

a melhor preparação para a criatividade é o próprio ato de criar e, assim sendo, de 

viver, tal como nos refere o autor. "Posso considerar a arte um processo constante 

de criatividade, porquanto cada pessoa trabalha ao seu nível próprio para produzir 

uma nova forma, com uma organização única, com inúmeros problemas secundários 

de adaptação do tema a superfícies bi e tridimensionais. É possível propiciar o 

máximo de oportunidades para o pensamento criador em experiências artísticas e 

estas oportunidades devem ser uma parte planeada de cada atividade criadora" 

(Lowenfeld 1970, p.64). 
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Uma pessoa adulta que tenha parado de desenhar, ou apenas tenha rabiscado, 

como é natural quando criança, e nunca mais o tenha feito durante um longo período 

da sua vida, passa pelo mesmo processo, tendo novamente de o reiniciar. Segundo 

(Lev Vygotsky 2012), os estudiosos do grafismo infantil reconhecem haver 

determinadas fases, etapas ou períodos que são comuns aos sujeitos em processo 

de apropriação do desenho, enquanto sistema de representação, assim como em 

relação ao desenvolvimento do indivíduo. (Piaget 1954) apresentou o desenho como 

forma que surge espontaneamente e evolui de acordo com o desenvolvimento da 

criança. De facto, desde o rabisco, sem intencionalidade de expressão, até à 

representação gráfico-plástica propriamente dita, podemos claramente identificar 

aspetos visuais no processo de apropriação do desenho como sistema semiótico de 

representação por parte da criança. Com a capacidade de simbolizar, a criança 

adquire uma nova forma de conhecimento do mundo e apropria-se de diferentes 

formas de expressão. Os rabiscos caracterizam o período sensório-motor e o 

desenho emerge no período seguinte a partir do reconhecimento, pela criança, de 

uma forma no traçado que realizou. Nesta fase inicial, predomina no desenho a 

assimilação, isto é, a forma é modificada em função da significação que lhe é 

atribuída. No período pré-operatório, a criança desenha menos o que vê e mais o 

que sabe ao desenhar; ela elabora conceptualmente objetos e acontecimentos. É 

muito importante observar tanto o processo de elaboração de um desenho ou 

pintura como o que a criança nos diz sobre ele. É na busca incessante do que 

poderá fazer a seguir que surgem novas necessidades de expressão e com ela o 

desenvolvimento de novas capacidades. Quando se manipulam os materiais e se 

utilizam diferentes técnicas estimula-se a criatividade, e a planificação neste ponto 

torna-se um especto importante mais do que a própria capacidade. O papel da 

família é um fator preponderante no desenvolvimento físico da criança, bem como 

da criatividade associada a esse desenvolvimento que passa pela atitude perante as 

coisas que nos rodeiam, como o ambiente, as relações com os objetos e com os 

outros que decorre no processo educativo natural e no contexto familiar. 
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A educação da estética segundo (Lev Vygotsky 2012), pela e a partir da análise 

psicológica e pedagógica da expressão artística, promove o desenvolvimento da 

pessoa e todos os modos de expressão, entre eles a criatividade, potenciam as 

funções psicológicas superiores e têm um imenso significado na educação do ser 

humano. A pedagogia da criatividade é uma possibilidade real para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional das pessoas, que aproveita o impulso da 

imaginação para desenvolver a criatividade interligando-a aos outros aspectos da 

vida, abrangendo a pessoa no seu todo. É neste sentido que o autor refere que a 

plasticidade cerebral e a memória orgânica são fatores decisivos para a capacidade 

imaginativa, afirmando que a imaginação se antecipa à criatividade. A imaginação 

como atividade inata do ser humano, mesmo antes da consciência, é depois 

elaborada por esta, fundamentando a criatividade. Revela-se, de modo claro, em 

todos os aspectos da vida cultural e confere abertura à criação artística, científica e 

tecnológica. Como refere o autor, toda a descoberta antes de se concretizar implicou 

imaginação como uma estrutura mental mediante novas correlações e combinações. 

Para este autor, quando se fala de imaginação distinguem-se duas direções: a 

reprodutiva ligada à memória e a criativa que ultrapassa a própria memória, ou seja, 

acrescenta algo aos factos percecionados. Ambas se vão alternando de acordo com 

o desenvolvimento intelectual, e estruturam-se a partir das relações entre 

quantidade e qualidade das imagens que retemos, sendo aqui importante o papel da 

educação, na distinção entre realidade e imaginação. Assim a atividade criativa é a 

maior realização humana, porque manifesta tanto as reflexões elaboradas pelo 

cérebro como a própria vivência através do sentir e por ser profundamente 

inovadora é imprescindível para a renovação social. A troca simbólica vinculada 

entre as pessoas, como defende este autor, está entre a realidade interna e a 

realidade externa e é o espaço potencial do desenvolvimento, que dá origem à 

imaginação do ser humano. Aspetos emocionais, como a angústia, um domínio 

também abordado pelo autor, não deixam de ser muito importantes na concretização 

do ato criativo, referindo que a angústia nem sempre é o impulso para criar, mas vai 

ao encontro da capacidade exigida para a criação. Ou seja, existe um sofrimento, 

que aparece associado, com muita frequência, à tentativa de representação das 

imagens e de materialização nos atos criativos. No entanto, a angústia tanto pode 

inibir como desinibir, sendo um fator que o educador tem sempre que ter presente 
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quando trabalha a expressão artística de uma pessoa. Expressar as sensações 

internas, não deixa de ser uma revelação de sentimentos, que tornarem-se 

conscientes podem ser relativizados a partir de uma educação da expressão num 

sentido artístico. Neste ponto, é importante realçar que a importância da repetição é 

uma forma de organização, em que a continuidade do ato produz, através do gesto, 

uma memorização que ajuda a prática artística, tal como refere (Vygotsky 2012). 

Designa-se por plasticidade, a propriedade de uma qualquer substância que possui 

capacidades de se alterar e de conservar os vestígios dessa alteração. O nosso 

cérebro, provido de uma enorme plasticidade, modifica a sua estrutura delicada sob 

influência de ações conservando os seus vestígios sob determinadas condições: 

quando as ações sejam suficientemente fortes ou se repitam com bastante 

frequência.  

 

"No cérebro ocorre algo semelhante, quando dobramos uma folha de papel ao meio, 

no lugar da dobra fica a marca da dobra, resultado da modificação produzida. A 

marca da dobra ajuda à repetição futura dessa mesma modificação, basta 

soprarmos para o papel dobrar-se no mesmo local”. (Vygotsky 2012, p. 22) 
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2. Perspectiva artísticas da Educação Artística: Percepção e Cognição 

 

Estudos desenvolvidos na área da Psicologia da Art, e estamos a falar já do séc. 

XXI, vieram dar relevo à ideia de que a percepção e a criação no domínio das artes 

visuais são agentes primordiais no desenvolvimento do raciocínio, “A psicologia da 

arte pode ser definida como a área da psicologia que tem como projeto descrever e 

explicar a experiência psicológica e os comportamentos relacionados com a arte, 

principalmente ao nível da apreciação e da criação artística, mas também no que 

concerne à relação dos artistas com a sua audiência, à execução artística, à crítica 

de arte e às próprias obras de arte” (Freeland, 2007)2
  

Também sobre outras áreas das ciências socias como a Antropologia da Arte e 

Sociologia da Arte, na relação entre arte e sociedade houve abordagens centradas 

no conceito de arte como construção social que levaram a uma reflexão acerca do 

modo como certos objetos artísticos podem influenciar a vida quotidiana. Trata-se, 

de considerar a multiplicidade de aspectos, não estudar apenas os processos 

sociais que possibilitam a arte, mas também os que “dizem respeito à relação entre 

arte e memória, entre arte e discurso público, entre produtos culturais e identidades” 

(Tota, 2000. p.15). Muitas teorias educacionais encaram as questões da percepção 

relacionando-as com as sensações obtidas através da mera utilização das mãos, de 

forma livre e espontânea. Desta forma os sentidos são os fornecedores de dados 

que irão ser processados pelo intelecto. Posição diferente é defendida por Arnheim 

(1969, 1989) ao afirmar que o sistema sensório é uma fonte primária da cognição e 

que o intelecto funciona na diferenciação e organização do campo percetivo. Este 

autor reconheceu que as funções da mente nas questões da percepção salientam a 

capacidade de invenção através da qual as crianças transformam o que veem no 

seu equivalente estrutural, no desenho, na pintura ou na modelagem.  

“Uma vez que se reconheça que o pensamento produtivo em qualquer área da 

cognição é pensamento percetivo, a função central da arte na educação tornar-se-á 

                                            

2
 https://sites.google.com/site/psiarte7/Psicologia-da-Arte 
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evidente.” (Arnheim, 1969; p. 296) A importância das suas teorias é salientada por 

vários autores, entre os quais se pode destacar (Eisner 1989).3 

A ideia de que o raciocínio se baseia mais em experiências percetivas que em 

palavras ou fórmulas, reflete o pensamento de Arnheim em “Visual Thinking” (1969). 

O autor desenvolve a teoria do pensamento visual, demonstrando que nos 

processos fundamentais da visão estão envolvidos mecanismos de raciocínio, 

considerando que percecionar é já um acto de pensamento em termos visuais. 

Defende neste sentido que o pensamento visual é o caminho mais direto e 

necessário na resolução de problemas em qualquer actividade humana acreditando 

defendendo a teoria de que a visão e a audição são os meios por excelência para o 

exercício da inteligência. Como foi referido por (Arnheim 1969, p. 37), segundo a 

linha da psicologia Gestalt, a percepção não parte dos pormenores, 

secundariamente processados em abstrações pelo intelecto, mas de generalidades 

e o desenvolvimento da percepção dá-se a partir do todo para a diferenciação dos 

pormenores. Deste modo, a percepção visual é tida como uma acção que requer 

pensamento e não como um mero registo passivo do estímulo. Na percepção da 

forma residem os princípios da formação de conceitos, visto esta percepção permitir 

a aplicação de categorias formais, que segundo (Arnheim 1969, p. 37) por serem 

simples. Percecionar uma forma é compreender os aspectos estruturais encontrados 

no, material de estímulo não tendo que estar diretamente proporcional à forma 

adquirida pela percepção. “É só na medida em que se vê o panorama confuso como 

uma configuração de direções definidas, tamanhos, formas geométricas, cores ou 

texturas que pode dizer-se que o percebemos realmente”. E é este desempenho 

ativo que Arnheim (1986-b, p. 39) considera a “verdadeira percepção visual”.  

Assim, as categorias percetivas são formas espontâneas da percepção sensória e 

não elaborações intelectuais efetuadas a partir da experiência de um grande número 

de casos. Facto que poderá ser explicado por uma tendência para a simplicidade 

estrutural dos processos da percepção visual, em resposta a um estímulo.  

                                            

3
 Eisner (1989) “Não existe nenhum teórico, que eu conheça, cujo trabalho tenha sido tão consistente 

e importante para todos os que se preocupam com a qualidade da educação e com o papel que a 

arte pode desempenhar no seu engrandecimento” (Prólogo in Arnheim, 1989, p.5) 
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PARTE 3. DOENÇA MENTAL 

1. Conceitos de doença mental/ Normalidade 

 

A ciência médica continua a debater-se com a questão do “normal” e do “patológico” 

É a partir da relação que se estabelece entre a pessoa e o meio que a circunda, que 

se explica a necessidade do normal na consciência humana, sendo que ser normal é 

fruto da existência social do ser humano. Ou seja, a anormalidade vem por desvio 

ao que é comum assumido como normal. Geralmente realiza-mos as nossas coisas 

com atitudes e comportamentos dos quais vamos tomando consciência. Assim, 

(Bergeret 1976) considera que pessoa “normal” é aquela que consegue adaptar-se 

ao seu meio e empregando o termo handicap para designar pessoas com doença 

mental, não como o resultado de um acidente ou uma doença mas da sociedade 

que não consegue proporcionar meios acessíveis a todos. Nesta perspetiva, o autor 

alerta para a necessidade de a sociedade se adaptar em vez de se exigir 

continuamente às pessoas que se adaptem. Descrever o lado de quem faz arte 

quando se tem uma doença mental, e tentar perceber as necessidades que daí 

ocorrem, foi uma questão exposta quando os resultados das esculturas feitas por 

pessoas cegas, com quem Lowenfeld trabalhou, reafirmaram a suspeita de que 

seriam fantásticas enquanto peças de arte. (Lowenfeld 1960) obteve a crítica de um 

ilustre poeta alemão, Karl Kraus, que na altura era bastante conceituado, e que 

referiu, após ter visionado as esculturas: “In his opinion, they were a link of a chain 

between primitive art and great art. He felt there was great art in it, but it had some of 

the qualities of primitive art too” 4 Ao falarmos em expressão artística de pessoas 

com doença mental, o pensamento de (Georges Canguilhem 1991)5 Salienta que 

geralmente as pessoas com estas patologias na ausência de uma estrutura estável 

e contínua no contexto social defendem-se elas próprias, da sua descompensação 

                                            

4   Source: Art Education, Vol. 2, No. 1 (Jan. - Feb., 1949), pp. 1-3 Published by: National Art 
Education Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3183754 

5
Filósofo e médico francês, especialista em epistemologia e história da ciência, publicou obras 

importantes sobre a constituição da biologia como ciência, sobre medicina, psicologia, ideologias 

científicas e ética, sobretudo Le normal et le pathologique e La connaissance de la vie. Discípulo de 

Gaston Bachelard inscreve-se na tradição da epistemologia histórica francesa e terá uma notável 

influência sobre Michael Foucault. 
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através da originalidade que lhes dá um “traço de carácter”. Na sua opinião, pode 

resultar numa estratégia em ser diferente e ao mesmo tempo resolver a questão da 

integração social, que este autor identifica com implicações importantes para a 

expressão artística individual da pessoa com doença mental, o que não deixa de ser 

uma questão pertinente. Existe uma sequência evolutiva de estruturas mentais para 

compreender a arte que, neste caso, pode eventualmente evoluir e mudar. Uma 

criança quando desenha e desenvolve sensações internas de envolvência com o ato 

de criar, que são iguais no artista ou em qualquer pessoa, reforça uma capacidade 

inata que como passo a citar ajuda na comunicação. “Pensar na arte como 

linguagem não significa que ela espelhe a realidade mais essencial, escondida por 

detrás das nossas representações, mas pode ser uma ferramenta que nos permite 

construir a ação e a significação no mundo social” (Gonçalves 2003, p. 10). 

Não é por acaso que o desenho inscrito nas paredes das cavernas foi o primeiro 

meio de comunicação visual assim como o desenho técnico é um meio eficaz de 

consolidar o conhecimento. O desenho é também utilizado amiúde para avaliações 

terapêuticas na área da psicologia e psiquiatria. (Piaget 1954) foi um dos autores 

que mais defendeu nas suas obras que o desenho infantil é uma ferramenta no 

desenvolvimento das pessoas ao indicar-nos que nos indica os diferentes estágios 

de evolução da criança. Contudo, o ensino adequado à pessoa com doença mental 

implica mais do que transmitir informação, que acaba por não ser relevante para ela 

enquanto aprendiz. Neste caso o ensino construtivista permite que a estrutura 

mental da pessoa se desenvolva e, a aprendizagem ocorra quando faz ativamente 

novas construções, elaborando novos tipos de significado em novos moldes. Por 

exemplo, ao tentar interpretar uma imagem, a pessoa pode começar a perceber que 

todos os sinais combinam entre si, formando, em conjunto, um significado com 

sentido, resultado da sua expressão natural. As experiências artísticas são uma 

excelente oportunidade para reforçar o pensamento criador e, proporcionar os meios 

pelos quais as pessoas com experiência de doença mental podem desenvolver as 

suas representações imaginativas e originais, sem censura, de modo a poderem 

relacionar-se socialmente. Ser capaz de nos identificarmos com o que tememos, 

com o que não entendemos ou com aquilo que nos parece estranho, é uma 

necessidade essencial numa sociedade pacifista com diferentes credos, cores, 

status e outras circunstâncias, como nos refere (Vicktor Lowenfeld 1947).  
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Mesmo com a assinatura de grandes progressos científicos e tecnológicos, 

socialmente deparamo-nos com frequência no nosso quotidiano a inexistência do 

reconhecimento dos nossos vizinhos e, por vezes, torna-se difícil a comunicação 

mesmo com quem nos está próximo. Segundo (Vygotsky 2012, p.16), “…mesmo as 

pessoas que nada sabem das dificuldades no manejo do lápis ou das várias 

gradações podem sentir muita alegria ao fazer uma garatuja com um lápis na mão”. 

Poderá ser a forma encontrada para pessoas com doença mental se identificarem a 

partir da sua expressão artística, e reconhecerem-se como indivíduos comuns, 

mesmo que procurem mais do que isso. No nosso dia-a-dia podemos observar, 

situações que nos parecem insólitas. Isto é, uma pessoa “normal” tem momentos 

que parecem ser característicos de patologias mentais, assim como uma pessoa 

conotada patologicamente pode reaver a sua condição dita “normal”, demonstrando 

bastante lucidez e comportamentos justos. Freud, citado in (Leff 2008), sustenta que 

as condições de reajustamento estão sujeitas ao contexto e à idade, porque não se 

referem à alteração de uma estrutura pessoal mas sim ao reconhecimento dessa 

mesma estrutura. Para (Warner & Leff 2008), as perceções tidas por pessoas neste 

estado, reconhecido como patológico, impedem-nas de fazer entender 

profundamente os seus conflitos interiores, promovendo a supervalorização da 

rejeição na relação com os outros. Estas pessoas não encontraram ainda uma forma 

de resolver os seus conflitos internos e externos superiores no seu equipamento 

afetivo e, por isso, paralisam perante as divergências, recorrendo aos impulsos 

primários e secundários como defesa, afastando-os da realidade. Este caráter 

particular faz detetar “pequenos génios” ou uma “híper normalidade” em que as 

pessoas lutam apenas contra uma estrutura muito imatura das suas frustrações, e 

tentam constantemente evitar cair em depressão. (Bergeret 1976) argumenta que a 

discussão do termo normalidade resultou em algo abrangente e genérico, que a 

própria noção se tornou ambígua e, em muitos contextos, verifica-se a opção por a 

descrever quase como uma forma de se “portar bem”, ou seja, como adaptação 

social, reconhecida como benéfica. Os trabalhos dos psicóticos demonstram a sua 

desorganização mental, de um modo estilístico e descritivo. A diferença entre a arte 

realizada por pessoas com esquizofrenia e outra arte, como, por exemplo, a dos 

modernistas, é que o distúrbio, por vezes observado visualmente, é causado pela 

própria perturbação mental, como nos descreve (Prinzhorn 1972). Para Prinzhorn, 
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os elementos surgem compulsivamente e, de forma espontânea, o como uma 

espécie de hipersensibilidade sofisticada, de qualidade estética, mas que partem de 

um diagnóstico. (Cardinal 1988) reforça a ideia acima exposta, referindo que, nos 

doentes mentais que não fazem conceções sobre a forma como desenham ou 

pintam, o espontâneo acaba por se traduzir em traço. Numa pureza ou a base 

métrica dos sensores do seu sistema. Espontâneo, é o traço e o funcionamento do 

sistema expressivo. Logo, ao observar as formas representadas pela “Art brut”, elas 

parecem agradar. Uma obra de arte é então criada pelo seu autor de modo a 

comunicar ou encontrar uma ressonância na sua audiência. No caso dos psicóticos, 

a sua problemática impede a comunicação. A distinção não é conceptual mas, em 

relação às circunstâncias em que são produzidas as obras, o psicótico produz 

segundo “gruesome and inescapable fate”. O artista exercita os degraus da escolha 

e do controlo. No psicótico, o mundo projetado é de uma subjetividade tão profunda 

que vai dentro do in self, não sendo reconhecível pelo próprio autor. Esta noção de 

loucura, na involuntária submissão a uma força psíquica, deixa um espaço para uma 

outra motivação desviante que é a ironia, como refere (Prinzhorn 1972). 

As estratégias de algumas pessoas com experiência de doença mental podem, pela 

ambiguidade da “não competência”, projetar e intensificar um espírito interior de 

resistência. Habitualmente, vê-se o artista esquizofrénico como um artista que foi 

mais longe, atrás dos padrões de comunicação, do que qualquer outro, uma vez que 

a comunicação é vista como uma boa vontade em transmitir algo ao outro. Existe um 

ressentimento no que concerne ao artista que parece esconder alguma coisa de 

forma deliberada, mas se a psycotic art tem uma intensa áurea de segredo, ela não 

existe, significativamente, em pessoas isoladas. As pessoas com doença mental, por 

estarem por vezes privadas de exercer uma profissão, podem, de acordo com o 

conceito de educação artística, desenvolver uma aptidão que lhes permita criar um 

meio de subsistência. Segundo (Warner & Leff 2008), tal como para a maioria das 

pessoas, o trabalho constitui, para quem experiencia a doença mental, um fator 

decisivo na evolução da doença. Representa uma oportunidade única de ver 

reconhecido o seu valor, obter uma recompensa financeira, essencial para o seu 

bem-estar, mas também pelo facto de estabelecer relações significativas com outras 

pessoas.  
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2. Arte terapia e Expressão Artística 

 

Numa ampla perspetiva social, a arte precisa de um ambiente que apoie o 

desenvolvimento artístico individual. Devido a tal observação, têm sido 

desenvolvidas, em clínicas e escolas de saúde mental, práticas onde a arte 

expressiva e terapia pela arte criaram raízes. A existência de um espaço físico que 

facilite a expressão plástica é utilizado pelo/a arte terapeuta quando estabelece uma 

interação entre o sujeito e o objeto de arte, resultado da sua expressão artística. 

Para tal são utilizadas as técnicas, a imaginação, o simbolismo e as metáforas. Todo 

este contexto facilita a comunicação e a reorganização dos conteúdos internos como 

a memória, que pela emoção que a própria expressão provoca, torna consciente a 

capacidade de pensar e criar. (Carvalho 2001) 

O potencial para o tratamento terapêutico com uso da arte, passa por experiências 

que desafiam a própria fundamentação de saúde mental, através da expressão 

humana, (McNiff 1997). Não querendo com isto desrespeitar as regulamentações de 

saúde mental, o surgimento de artistas com doença mental tem provocado avanços 

nesta abordagem em clínicas e instituições psiquiátricas. A arte terapia desenrola-se 

numa dinâmica triangular, que passa pelo terapeuta, paciente e a criação, onde se 

estabelece um vínculo de mútua confiança, resultante do diálogo. Mesmo que as 

expressões passem por uma comunicação não-verbal, a arte terapeuta (Cathi 

Malchiodi 2005, p. 4) quando falou na importância dos dois tipos de comunicação, 

verbal e não-verbal, defendeu que só assim seria possível os sujeitos encontrarem 

nas experiencias um sentido para as suas emoções ou sentimentos. Existem 

algumas definições sobre arte terapia, em que destacamos a que mais se adapta ao 

estudo apresentado nesta dissertação, e que segundo (Malchiodi 2005, p. 256), se 

baseia na afirmação de que o processo criativo pode ser também um processo 

terapêutico “ arte como terapia”, ou seja, o fazer artístico é uma experiencia que 

possibilita ao sujeito expressar-se com maginação, de forma autentica e 

espontaneamente. Este Processo leva a longo tempo à realização pessoal, 

reparação emocional e transformação. O trabalho feito com arte terapia envolve uma 

visão holística e abrangente do ser humano. Pretende-se com esta ação terapêutica 

entender a dimensão integral do sujeito onde os processos de autoconhecimento 

potencializam a transformação pessoal. Através da criação artística, a produção de 
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imagens, a autonomia expressiva, o desenvolvimento da comunicação, a 

valorização da subjetividade recorrendo a metáforas e símbolos, assim como a 

libertação emocional como função catártica (Valladares 2005, p.15), sem que isso 

afete a qualidade de vida das pessoas.  

A arte terapia tem mais ao menos 70 anos de prática, em diversos países ocidentais, 

sendo na Inglaterra reconhecida como área profissional. O fato de se ter introduzido 

as artes no contexto terapêutico advém de uma experiencia clínica com parâmetros 

próprios da psicoterapia. (Carvalho 2005) e que em Portugal foi conceitualizado por 

Ruy de carvalho, vice-presidente e fundador da Sociedade Portuguesa de Arte 

Terapia- SPAT. Ruy de Carvalho desenvolveu no Hospital Miguel de bombarda no 

início dos anos 90 um núcleo de estudos que deu origem a um modelo pioneiro na 

arte terapia, “O modelo Polimórfico de Arte-terapia”. Este modelo compreende dois 

tipos de intervenção: 

 

1. Arte-Terapia como tónica de intervenção a criação, a expressão 

artística e a aprendizagem pelas artes 

2. Arte-psicoterapia onde a relação ganha relevância, sendo a criação 

para um veículo para sistemas internos, de transformação e catarse. 

 

A Arte-Terapia é aplicada a pessoas portadoras de diversas problemáticas do foro 

psíquico. Abrange dois processos: terapêutico onde é promovido a capacidade de 

simbolização através da imaginação, e o artístico com uma serie de atitudes 

conscientes, pelo manejo do material, a construção da imagem, e a relação com o 

resultado estético O “fazer” arte é uma operação consciente do sujeito e que se 

passa no imediato, tendo implícito um grande envolvimento com o espaço artístico, o 

terapeuta e a obra. 

No início do séc. XX os programas clínicos ofereciam serviços terapêuticos e, 

começaram a publicar-se inúmeros artigos sobre a temática da Arte-terapia. “The 

Founding oh The Bolletin of art therapy in 1961” e o nascimento da associação The 

American Art Therapy, em 1969. Fundamentaram-se várias parcerias entre a 

medicina e a psiquiatria. A ligação entre a arte e a psicologia, foi tendo cada vez 

mais interesse e a potencialidade da arte terapia ajudou na mudança do conceito, 

sobre, o que é arte. De certa forma passou de uma perspetiva de ato isolado ou por 
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outro lado de uma abordagem comercial, entre outras, para uma forma de ligação 

entre a expressão e as ideias sob um aspeto psíquico. A sua expressão que é 

necessário reconhecer. Quando a educação artística é aplicada como intervenção 

em pessoas com doença mental, pode tornar-se terapêutico. Para a pessoa que a 

realiza. Podemos até refletir sobre o facto de se ter negligenciado a educação 

artística nas escolas públicas. Depois de três décadas como área profissional, 

existem sempre mais descobertas através do ensaio e da experiência pessoal. Em 

todo o mundo, as pessoas envolvidas, tanto na terapia como na expressão pela arte, 

aperceberam-se da capacidade curativa da arte. A medicina moderna tem vindo a 

evoluir e a descobrir novas formas terapêuticas de acordo com as necessidades da 

sociedade. Ao mesmo tempo, pelo estudo da história de arte e pela forma como os 

novos artistas vão buscar símbolos e outros tipos de expressão, entendeu-se que a 

arte tem um valor terapêutico. A arte terapia, mesmo que tenha uma componente 

clínica, é no estúdio e na constante renovação de práticas e de intervenção que ela 

se fundamenta e é aí que o autor dá a primazia pela grande relevância da prática no 

estúdio que dá as diretrizes para a terapêutica. As técnicas e experimentações 

sempre foram variando ao longo dos tempos mas os processos foram sendo 

aperfeiçoados e apesar das formas, dos materiais, do modo como se expõe, a arte 

acabará por ser sempre uma forma de expressão. (Prinzhorn 1972), quando 

escreveu sobre arte terapia, realçou o facto de que o resultado esperado é o 

processo que implica as pessoas fazerem arte, e não a arte que elas fazem. Apesar 

de uma coisa não poder estar dissociada da outra, quando a pessoa percebe o lugar 

da arte feita por si, percebe que a faz e que gosta de a fazer. A mensagem de 

Prinzhorn, que tentamos aqui transmitir, é que certas imagens bizarras e estranhas 

estão dentro das mentes de todos nós e não apenas em pessoas doentes mentais. 

(McNiff 1997) entende que a expressão é o mais importante no estúdio, porque 

quando as pessoas se manifestam autenticamente, interagem melhor com os seus 

ambientes e exibem as obras que produziram, reforçam a sua expressão e 

contribuem para um outro ciclo de afirmações terapêuticas. A arte, através da auto-

expressão pode desenvolver o interior e no caso de perturbações mentais ou 

emocionais, é fácil entender que a estimulação adequada da capacidade criadora 

fornece salvaguarda contra tais distúrbios ou consequências dos mesmos. Quando 

(Prinzhorn 1972) olhou para as imagens feitas por doentes mentais, referiu que a 
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arte era como uma necessidade física do ser humano e utilizou a metáfora das 

erupções para descrever a expressão da sua natureza criativa, a qual tinha uma 

necessidade urgente de ser expressa. Para além dos elementos formais pelos quais 

nós percecionamos o mundo, de existir o eu e o outro, há uma força que une tudo 

através da relação que existe entre as coisas. (Lowenfeld 1970) também referiu, ao 

longo da sua obra, que o largo espectro destas ligações, onde se justifica a 

expressão em que o todo é mais do que a soma das suas partes porque as relações 

entre as diferentes partes é uma parte importante do todo. Esta é a chave para o 

sucesso prático da arte terapia e da importância que tem para o crescimento futuro 

da criatividade. Quando a arte terapia trabalha em colaboração com as outras 

disciplinas, nunca se pode prever quais os resultados dessa ação conjunta e é este 

tipo de interação, estas relações que ocorrem em terreno desconhecido e na 

expressão, que são a base do processo criativo. Para a arte terapia sustentar a sua 

sinergética potencial, a arte deve ser o núcleo que faz emergir todo o processo 

reforçando os objetivos, aplicações, estilos de prática flexível. Por tradição, a arte 

terapia tornou-se num trabalho que ajuda a descobrir o potencial de imagens que 

todos nós carregamos e não são expressas. (Prinzhorn 1972) foi um autor que viu 

aqui a ponte mais útil na arte terapia para o mundo da arte. Quando a utilizamos 

para nos expressarmos, e essa expressão passar a ter um lugar na nossa cultura 

como revelação. 

  



31 

 

3. “Art Brut” e Expressão Artística 

 

“O louco é um reformador, um inventor de novos sistemas intoxicados 

com a invenção. Isto é exatamente o que é exigido ao artista, e explica 

porque a criação é tão inútil quando não se origina num estado de 

alienação, quando ele deixa de oferecer uma nova concepção do mundo, 

e os novos princípios para a vida”. (Jean Dubuffet 1949). 

 

Após abordarmos a educação e a expressão artística e, referirmos como a arte é 

importante tanto na educação como na terapia, consideramos, agora, a arte fora do 

contexto habitual e dos processos que a traduzem: a “Arte Bruta”. Jean Dubuffet, em 

1945, caracterizou o conceito de “Art brut” numa f perspetiva espontânea e livre de 

qualquer influência, como resultado da expressão plástica realizada por pessoas 

com doença mental, a partir da observação em hospitais, de desenhos realizados 

por doentes psiquiátricos, que agradaram e chamaram a atenção dos médicos. 

Este tipo de expressão foi assimilado pela estética do modernismo, quando, nas 

primeiras décadas do séc. XX, Picasso, Klee, Breton reconheceram signos étnicos e 

infantis na “Arte Bruta” que usaram no seu trabalho, como reconhecimento da arte 

dos outros. De certa forma, “Art brut” era considerada toda a arte que mostrava ser 

marginal, fugindo ao academismo rigoroso, sendo apreciada como manifestação 

espontânea, e reflexo da imaginação do ser humano, como nos descreve (Cardinal 

1988). A “Art brut” foi na altura estudada, numa tentativa de encontrar um significado 

que tivesse um enquadramento social, e de acordo com os critérios já estabelecidos 

que caraterizam os objetos artísticos, a necessidade de distingui-los uns dos outros. 

Numa constatação sociológica da arte não deixou de ser uma “instituição social”, 

não podendo então existir fora do seu campo. É necessário fazer uma reflexão sobre 

este aspeto já que existe um forte estigma na loucura, no modo como o ocidente a 

vê (op. cit., p. 13). 

Colocam-se inúmeras questões sobre esta temática, independentemente do 

conceito que tenhamos da arte. Os trabalhos destas pessoas são vistos e, não têm 

um lugar na nossa sociedade. Será que as pessoas com experiência de doença 

mental são, em alguns casos, artistas que perderam o seu caminho? Ou foi a “Arte 

Bruta” que proporcionou a primeira assimilação dessas pessoas? Continuamos no 
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entanto, sem saber o lugar que esta expressão ocupa, enquanto forma estética, ou 

designação de “estilo artístico”. 

Que sentido pode dar-se ao facto desta mostra de imagens ser feita por pessoas 

que estão radicalmente afastadas do normal processo de comunicação com as suas 

próprias emoções? Parte da resposta, está no modo como esta arte é vista, o que 

comunica e qual o seu lugar. Será que isto significa que este conceito de “Arte 

Bruta” foi criado para pessoas indiferentes à cultura artística, sem qualquer 

referência intelectual, onde os criadores escolhem os materiais, o modo de 

expressão, o ritmo e como desenhar, como refere (Cardinal 1998). 

De acordo com (Eugene Metcalf & Gary Schwindler 1991), a definição de arte é uma 

questão de política ou de poder. Alguns artistas não dão valor ao que são 

designados os circuitos artísticos, mas não é por tal facto que se nega o processo do 

seu trabalho. Qualquer fazedor de coisas fica muito engrandecido por ser 

considerado artista, mais ainda, se isso contempla o fator monetário e o prestígio 

social que glorifica a sua posição.  

A pessoa com doença mental vive dividida entre o seu pensamento isolado e a 

vontade de ser como os outros. Segundo o autor, os artistas com experiência de 

doença mental consideram-se separados, de alguma forma, do resto da sociedade, 

não deixando de serem parte dela. Colocam-se inúmeras questões sobre esta 

temática, independentemente do conceito que tenhamos da arte. Os trabalhos 

destas pessoas são vistos e, não têm um lugar na nossa sociedade. Será que as 

perderam o seu caminho? Ou foi a “Arte Bruta” que proporcionou a primeira pessoas 

com experiência de doença mental são, em alguns casos, artistas que assimilação 

dessas pessoas? Continuamos no entanto, sem saber o lugar que esta expressão 

ocupa, enquanto forma estética, ou designação de “estilo artístico”. 

A partir das suas próprias referências, sem recorrer à tradição artística ou à moda, 

estes artistas apresentam-se na sua forma original, algo inalterável, em que os 

desenhos surgem dos seus impulsos.  

Foi criado um Museu de Arte Bruta na Dinamarca e, a partir de uma entrevista a 

Dorte Eiersbo, fundadora deste museu, podemos perceber o que se torna cativante 

nesta arte. Citamos aqui uma parte que achámos relevante dessa entrevista: 

A ideia de um museu de Arte Outsider desenvolvido ao longo de vários anos 

começou com a criação de uma escola de arte para adultos doentes mentais em 
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1995 Isso levou à criação de LKU em 1997, uma união nacional de escolas de artes 

para pessoas com doença mental, onde eu era a presidente. Corremos em LKU, 

grandes exposições como ART-APARTE I, uma exposição censurada nacional e 

ART-APARTE II, uma exposição internacional e com a participação de 13 países. 

Em conexões com estas exposições vimos a incrível área de talento que poderia ser 

encontrado.6 (Dorte Eiersbo 2008). 

O interesse artístico pelos desenhos e pinturas de pessoas com problemas de saúde 

mental é um fenómeno resultante da mentalidade do séc. XX, onde se começou a 

ter interesse na arte dos outros. (Collin Rodhes 2000, p. 48). Foi no séc. XVIII que se 

deu atenção aos inúmeros desenhos caracterizados pela sua espontaneidade, que 

se encontravam ao acaso nos hospitais psiquiátricos e que até então ninguém tinha 

dado importância. Alguns médicos, fascinados pela estética destes trabalhos 

resolveram guardá-los e a partir daí começou a nascer aquele que é hoje o maior 

espólio de Art brut em Lousanne, criado pelo artista plástico Jean Dubuffet, assim 

como, a sua paixão e entrega a uma arte que parecia estar à margem dos cânones 

sociais e da própria história de arte. Mais que tudo, estava em questão um conceito. 

Estas pessoas não têm qualquer percurso académico ou conhecimento técnico de 

arte, mas imprimem uma força e uma estética nos seus trabalhos que,” nós” ao 

observarmos damos-lhe uma conotação de obra de arte. Iniciaram assim, um estudo 

de diagnóstico para propósitos científicos. Nesta altura, os desenhos eram utilizados 

apenas com o propósito de diagnóstico de sintomas ou patologias mais internas 

(arte terapia) e, não com o fim de mérito artístico, sendo os desenhos destruídos 

após a sua utilização. Nesta altura, eram consideradas obras de arte ou artistas, 

aqueles que antes de sofrerem de doença mental já o eram. A situação que se lhes 

apresentou ao nível da saúde, alterou a forma como eles começaram a representar 

as formas. As impressões estavam agora libertas (segundo Debuffet) da área 

cultural que lhes condicionava a expressão. 

 

                                            

6
 The idea of a museum for Outsider Art developed over a number of years, beginning with my setting 

up an art school for adult mentally handicapped people in 1995. This lead to the setting up of LKU in 

1997, a national union for arts schools for mentally handicapped people where I was the chairman. 

We ran in LKU, big juried exhibitions as ART-APARTE I, a national censored exhibition and ART-

APARTE II, an international juried exhibition with participation from 13 countries. In connections with 

these exhibitions we saw the amazing pool of talent that could be found. 
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Reconhecendo-se o paralelo entre o desenho infantil e o desenho de doentes 

mentais, no séc. XIX, a reavaliação do trabalho criativo coincidiu com o surgimento 

da arte moderna na Europa e a descoberta das “ artes primitivas”. Dr. Paul Meunier 

(1873-1957) era um físico e psiquiatra, que viu a arte destas pessoas não como 

detentora de patologias, mas como um modo de entender como funciona a 

criatividade. As pessoas com insanidade mental iluminam com uma só luz toda a 

génese da atividade artística. Eles fazem o que os artistas procuram fazer. 

Existem diversas formas para caraterizar a forma de expressão do ser humano. As 

categorias surgem quando obedecem a uma época histórica que, de certa forma 

alterou modos de pensar, ou foi a revelação dos próprios. Atualmente ao estarmos 

mais abertos a todas as possibilidades de expressão artística, através da arte 

contemporânea, sabemos que a criatividade, como ato inato no ser humano pode 

surgir de forma representada artisticamente por pessoas que não tiveram um 

percurso académico nessa área mas, que se colocam de igual modo num expositor. 

O seu valor é um estudo que ainda demorará algum tempo. O tempo necessário 

para uma obra de arte o ser. 
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ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
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PARTE 4. MÉTODO 

1. Observação participante 

 

A observação participante é uma técnica de investigação social em que o 

observador partilha, na medida em que as circunstâncias o permitam, as atividades, 

os interesses e os afetos de um grupo de pessoas ou de uma comunidade (Anguera 

1985). A opção neste trabalho foi realizar um estudo de caso e a primeira questão 

que surgiu, ao planear este estudo, foi saber se era possível administrar uma 

educação artística a pessoas com doença mental, como forma de intervenção 

desenvolvida em função dos interesses individuais e na promoção da livre 

expressão com motivação artística. Como o observador tem de se integrar num 

grupo ou comunidade que, em princípio, lhe é estranho (Anguera 1998), tendo, 

frequentemente, de aprender novas normas e linguagens, de representar novos 

papéis e colocam-se problemas particulares pela tensão permanente entre 

adequarmo-nos às características da pessoa em estudo e manter o necessário 

espírito crítico e isenção científica, desenvolvemos a investigação a partir do projeto 

“ A arte vai a casa” de intervenção em casa e da atividade em sala de artes plásticas 

numa Instituição com o método qualitativo, que possibilitou, graus diversos de 

proximidade da pessoa observada em sala de atividade com os colegas, amigos e 

funcionários da instituição e no projeto “A arte vai a casa” com a família onde se 

abrange parte do seu quotidiano e relações, amigos, técnicos de saúde e vizinhos. 

Encontrámo-nos envolvidos perante a observação direta e como refere (Bensabat et 

al 1987) sobre o trabalho de campo, este possui características específicas por ser 

um fenómeno observado no seu ambiente natural e neste caso o investigador e o 

professor foram a mesma pessoa. Com a finalidade de motivar as pessoas com 

doença mental a encontrar dentro da sua casa um espaço para atelier onde possam 

realizar trabalhos de expressão artística, foi a primeira forma de intervir no ambiente 

mais dirigido à pessoa. 

O projeto “ A arte vai a casa” nasceu da necessidade de dar continuidade à 

intervenção com as práticas de expressão artística em pessoas com doença mental 

que se realiza nas instituições, que, por questões organizacionais não se tornam 

visíveis, limitando a realização pessoal e a inclusão destas pessoas, sendo esse o 

objetivo prioritário na sua missão. Percebe-se que os espaços usuais das pessoas 
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que frequentam as instituições são limitados, tendo estas estruturas de apoio como 

missão a inclusão social, desenvolvendo atividades integradas por programas de 

reabilitação. De qualquer modo existe um fosso entre estes dois espaços, casa 

/instituição e a falta de um meio-termo em que as pessoas se identifiquem sem 

estarem associados à instituição ocupacional e à instituição casa, é um dos motivos 

que levaram à elaboração deste projeto. 

Começa com a deslocação do professor a casa da pessoa com doença mental, 

transportando consigo o material básico para o início do trabalho, KIT (material de 

desenho e de pintura em azulejo) com a família escolhe-se o local onde se iram 

desenvolver os ateliers, forram-se as mesas, coloca-se o material e inicia-se o 

diálogo. As sessões passam-se semanalmente (fim de semana) ao longo de três 

horas. Este tempo foi escolhido tendo em conta os momentos que implicam o início 

de uma atividade, ou seja: a primeira hora para descontrair e falar sobre 

acontecimentos mais ou menos marcantes começando-se a organizar o espaço de 

trabalho (forrar a mesa, colocar as tintas, etc..). 

 O tempo é um dos fatores muito importantes neste processo. A segunda hora é 

marcada pelo desenvolvimento, já focado no trabalho e a terceira hora a conclusão 

da atividade desse dia com a avaliação do que foi feito e a repetição de algumas 

tarefas. Pretende-se que este tempo se desenrole com tranquilidade, numa 

perspetiva de experimentação. Utilizou-se a técnica tradicional do azulejo, visto ser 

uma competência que a Ana adquiriu aquando a sua estadia na instituição. O 

azulejo implica várias etapas e técnicas que estimulam a motricidade fina, a 

concentração, a observação e a expetativa quando se espera pela cozedura do 

azulejo.  

 

Os objetivos do projeto “Arte em casa” foram os seguintes:  

 Incentivar a criatividade através da prática artística como meio de valorização 

pessoal; 

 Promover meios alternativos de subsistência numa perspetiva de integração 

social 

Os objectivos específicos foram:  

 Integrar uma atitude disciplinada e de autocontrolo em função do 

desempenho;  
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 Trabalhar o controlo do traço  

 Aprender técnicas de desenho por observação direta; 

 Contactar com a cerâmica e técnica de vidrado 

 Promover a autonomia na utilização dos materiais e na aplicação da 

técnica 

 Os dados foram recolhidos utilizando diversos meios (Observações diretas e 

indiretas, entrevistas, registos de áudio e vídeo, diários, desenhos, pinturas, entre 

outros). Foi elaborado um Diário de Bordo e recolhidos dados junto de outras fontes 

como entrevistas e contactos com a família (mãe e irmãos), elementos da 

comunidade próxima (Celeste dona da geladaria no mesmo prédio) e psicólogo.  

 Foi uma pesquisa feita através de momentos de exploração, classificação e 

desenvolvimento de hipóteses no processo de construção do conhecimento. Os 

resultados dependeram fortemente da capacidade de integração do 

investigador/professor, que se tornou uma tarefa difícil aquando a fase de análise de 

dados (foi difícil de passar para o texto a riqueza desta experiencia, assim como 

sintetizar e analisar dando-lhe um sentido) foram feitas portanto mudanças nos 

métodos de recolha de dados à medida se desenvolveram novas hipóteses.  

Nesta dissertação, onde se inseriu o estudo de caso da Ana com diagnóstico de 

esquizofrenia paranoide, utilizámos os dados recolhidos em instituição de uma 

pessoa com doença mental (esquizofrenia residual), o Carlos.  

A Ana e o Carlos foram colegas durante dez anos (2000 até 2010) na mesma sala 

de artes plásticas no Instituto Médico Pedagógico Condessa de Rilvas em atividade 

ocupacional. Procurámos apurar as diferenças e semelhanças no decorrer da 

intervenção com educação artística na instituição. A metodologia de trabalho foi a 

mesma nos dois casos, apesar das estratégias mudarem consoante a resposta de 

cada um e que se revelou na forma como escolheram a imagem que observam para 

desenhar, o modo como a representaram, a repetição ou não do mesmo desenho, a 

inserção da forma num contexto, a definição e a capacidade de abstração. 

As técnicas utilizadas para desenvolver este trabalho dentro da instituição e no 

projeto “A arte vai a casa” foram igualmente o desenho por observação de imagens 

e a técnica tradicional de azulejaria. 
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PRIMEIRO TEMPO NA INSTITUIÇÃO 2000 

 

Quando a Ana integrou o grupo da sala de artes plásticas na instituição CAO, foi-lhe 

proposto que fizesse um desenho numa folha de papel cavalinho A4, livre sem 

qualquer indicação de tema ou forma. O resultado foi a representação de algumas 

figuras geométricas, postas indiscriminadamente na folha (um quadrado, um circulo, 

um triangulo, um retângulo). Foi então que pedi à Ana que desenhasse uma árvore, 

e depois uma casa, em seguida a figura humana. Fig. 1. 

 

 

 

Foi pedido que fizesse formas básicas de representação dentro da esquadria 

traçada com as medidas do azulejo.  

Figura 1: Desenhos realizados pela Ana em sala de atividade quando entrou em 2000 
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Todos os resultados foram avaliados por mim tendo em conta a expressão do traço, 

a representação da forma durante os primeiros cinco anos de estadia na instituição.  

Quanto ao Carlos, iniciei com ele o processo da mesma forma em 2000, só que o 

seu desempenho no desenho passou num primeiro tempo por ser livre em folha 

onde representou: tanques de guerra, rostos humanos, linhas que sugerem 

movimento e outros símbolos. O Carlos desenhava até preencher a folha, riscava 

por cima do que já estava desenhado, a sua postura corporal e o seu olhar 

manifestava uma pessoa calma e concentrada no que está a fazer, como se o facto 

de estar a desenhar não tivesse um final, chegando a virar a folha e continuar do 

outro lado. Fig. 3: 

 

 

Figura 2: Desenhos por observação de imagens feitos pela Ana nos primeiros tempos na Instituição 

Figura 3: Desenhos do Carlos, em que preenchia a folha toda inclusivamente o verso da mesma. 
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A sala de artes plásticas onde o Carlos e a Ana iniciaram este processo, era 

frequentada por mais seis utentes e pertence a uma instituição pública de apoio a 

pessoas com deficiência mental e multideficiência em idade adulta. O facto de a Ana 

e o Carlos sofrerem de uma doença mental não impediu a sua integração nesta 

instituição. Ambos são oriundo de famílias com mais irmãos com deficiência mental 

no caso do Carlos e doença mental no caso da Ana.  

Os dois sujeitos em enquadravam-se no objetivo do programa desenvolvido pela 

instituição, mas não nos procedimentos adequados à perspectiva de inclusão e 

autonomia que é vigente em pessoas com doença mental. 

De qualquer modo, tentei desenvolver em sala de actividade de artes plásticas a 

prática que proporcionasse o reconhecimento por cada um das suas capacidades 

artísticas com a intervenção da educação artística. 

Esta prática implicou o normal funcionamento da sala recorrendo a métodos de 

ensino artístico como o desenhar por observação de imagens com a variável tempo 

adaptada a cada etapa. 

Coloquei um livro de ilustrações á sua frente e pedi-lhe para desenhar observando 

as imagens. Ele desenhou continuamente até encher toda a folha de papel que tinha 

à disposição, Fig. 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura4: desenhos feitos pelo Carlos nos primeiros tempos na instituição 
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Logo alguns meses a seguir ao início do processo, em que desenharam por 

observação uma imagem, tendo sempre espaço de liberdade para alterarem o que 

observavam, o Carlos continuava a desenhar repetidamente o mesmo elemento até 

encher a folha, a Ana representava imagem observada e parava, perguntando o que 

fazer em seguida.  

 

SEGUNDO TEMPO NA INSTITUIÇÃO ENTRE 2005 E 2008 

Num segundo tempo marcado por meses de trabalho contínuo, com intervenções 

diferenciadas pela acção de cada um. Foi proposto ao Carlos limitar o espaço da 

folha com a atenção constante do professor no momento em que ele finaliza a 

representação do que observa. Em seguida o Carlos passa a forma desenhada para 

o papel vegetal, picota e transpõe para o azulejo. Dá-se inicio ao processo que 

carateriza a técnica da azulejaria tradicional. O facto de se isolar a forma, desenhá-

la no vegetal, para em seguida picotar, várias vezes, por um longo período de 

tempo, ajuda no caso de pessoas com doença mental na memorização das mesmas 

e promove a capacidade de representa-la e de selecionar formas no futuro passíveis 

de serem pintadas em azulejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à Ana o objetivo foi pegar nas formas que ela conseguia representar e 

melhorar o seu desempenho. Realizou o mesmo processo de pintura no azulejo que 

o Carlos. A aprendizagem aconteceu pela repetição dos processos, como se fosse 

um treino disciplinado dividido em várias etapas. 

O azulejo artístico exige uma concentração que influenciou os comportamentos dos 

dois sujeitos em estudo, quando eram mostrados os resultados, os azulejos já 

Figura 5: desenhos realizados pelo Carlos no isolamento da forma 
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cozidos, notava-se a satisfação com que reconheciam o trabalho e o esforço de 

resistência á monotonia que tinha passado até ali. Falando dos resultados, foco aqui 

um ponto que sempre considerei fundamental e que foi transmitido igualmente 

durante todo o processo desde o desenho à cozedura da cerâmica, a valorização de 

cada etapa realizada, ver os azulejos e perceber a transformação que houve desde 

o primeiro desenho feito até o azulejo acabado promove a identificação do autor. 

Uma produção artística que implicou determinado processo, com atividades e 

manutenção dos comportamentos que ao longo do tempo de prática na sala de artes 

plásticas na instituição foi sendo verificada por comparação dos resultados de 

acordo com a estabilidade dos sujeitos durante o processo. 

 

 

Figura 6: desenho da Ana 2006 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Desenho do Carlos 2006 
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TERCEIRO TEMPO7 

 

Este momento marcou a atenção dirigida ao objetivo de experimentar a cor, 

introduzindo-a nos desenhos. O Carlos e a Ana passaram por processos idênticos 

quanto à abordagem dos materiais com que iriam trabalhar, a utilização dos lápis de 

carvão e lápis de cor em papel cavalinho A4 e A3, onde tinham toda a liberdade de 

expressão, na superfície do papel e na paleta de cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

7
 ANEXO A; ANEXO D : Desenhos no período entre 2000 e 2010 

Figura 8: Desenhos da Ana com introdução de cor 

Figura 9: Desenhos do Carlos com introdução de cor 
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2. O Projeto “ A Arte vai a casa” 

 

O projeto “A Arte vai a casa” foi criado a pensar na expressão artística de pessoas 

com necessidades educativas especiais e com doença mental. Existem respostas de 

apoio para pessoas com estas características em centros de apoio ou instituições. 

O quotidiano das pessoas com doença mental, em alguns casos, acaba por seguir o 

âmbito das necessidades educativas especiais nas mesmas instituições, em centros 

ocupacionais, cuja missão como já anunciámos é promover a integração e sentirem 

que participam através de atividades lúdicas e artesanais na sociedade. Muitas 

vezes quando se trabalha com artes plásticas nestas instituições, os trabalhos não 

são visíveis e os autores/artistas ficam submergidos no prestígio e divulgação da 

própria instituição. Em termos expressivos, artísticos ou terapêuticos as salas de 

atividade nas instituições tornam-se muitas das vezes locais onde as pessoas com 

necessidades educativas especiais e doença mental se realizam. De qualquer modo 

não obstante os cursos ou investimento que tem vindo a desenvolver-se 

relativamente à educação pela arte, seja nos museus ou nas actividades 

desenvolvidas nas instituições de apoio, os fins de semana destas pessoas é a 

estagnação ou a pouca mobilidade social. Promover a criatividade a partir da 

expressão artística com a motivação de realizar um atelier dentro de casa onde essa 

atividade possa ter lugar, foi o objetivo mais concreto deste projeto” A arte vai a 

casa”. A comunidade próxima (vizinhos, amigos) e a participação da família mais 

próxima estão envolvidas no desenrolar das atividades que se desenvolvem neste 

projeto levando a uma intervenção mais abrangente.  

Este projeto foi desenvolvido com a Ana, entre Janeiro de 2012 e Maio de 2013, 

num total de 34 sessões ao sábado das 14.00h às 17.00h, exceto nos meses de 

Junho a Setembro. Desenvolveu-se após ela ter saído da instituição onde era colega 

do Carlos, ao longo de dois anos e marcam a diferença no percurso de cada um. As 

sessões realizadas em casa da Ana foram registadas num primeiro tempo através 

de um diário de bordo 8  e num segundo tempo com fotografias e vídeos que 

confirmam os relatos, por entrevistas feitas à Ana e à sua irmã, assim como 

conversas informais, que se tornaram importantes durante toda a ação. 

                                            

8
 ANEXO E : Diário de Bordo das sessões 
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Para desenvolver esta ação, recorri a procedimentos técnicos específicos da área da 

azulejaria tradicional como na sala de artes plásticas da instituição.  

Os procedimentos comuns ao longo do primeiro período de trabalho marcaram o 

ritmo das sessões e foram: 

 

1. Desenho livre em papel liso A4 com lápis de grafite  

2. Desenho em papel liso A4 com lápis de grafite a partir da observação de uma 

figura escolhida  

3. Desenho em papel liso A3 com lápis de grafite a partir da observação de uma 

figura escolhida 

4. Passagem do desenho para papel vegetal 

5. Picotagem  

6. Passagem do desenho para o azulejo 

7. Pintura dos contornos da imagem no azulejo a uma só cor com pincel de 

contorno/fino nº 2 

8. Enchimento do azulejo a cor, do espaço que envolve a imagem, com pinceis 

nº 4 e nº 6 

 

Paralelamente foram recolhidos dados junto da família (mãe e irmãos) da Ana, 

elementos da comunidade próxima (A gerente de geladaria no mesmo prédio) e o 

psicólogo que acompanha a Ana na associação que frequenta. Foi feita uma reunião 

com a Ana e o psicólogo na associação. Nessa reunião descreveu-se todo o projeto 

“A Arte vai a casa” realizado com a Ana, os objetivos e o teor do estudo de caso que 

se estava a desenvolver. Ela falou do seu trabalho de pintura em azulejo e da 

importância que têm as sessões que decorrem aos sábados. 

O psicólogo explicou a missão do trabalho feito na associação a pessoas com 

doença mental e ofereceu-se para colaborar neste processo. Pediu para realizarmos 

um portfolio dos trabalhos da Ana para ela fazer uma apresentação do seu trabalho 

na associação, perante os seus colegas e técnicos. Esta apresentação seria 

integrada numa das atividades existentes que tem como finalidade partilhar as 

aptidões de cada membro que a frequenta. O psicólogo comprometeu-se a fazer os 

contactos necessários para a realização de uma exposição num local público.  

Objetivos gerais planeados para este projeto: 
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1. Exercitar a memória, o gesto manual livre, aprofundar a expressão plástica e 

todos os procedimentos técnicos associados ao método.  

2. Promover a organização crítica de uma exposição com os trabalhos da Ana 

3. Contribuir para a construção de novas expressões e no conhecimento já 

existente na pessoa.  

5. Facilitar o exercício mais ligado ao raciocínio sobre a acção que está a 

desenvolver  

 

Objectivos específicos para cada sessão: 

 

1│A imagem e a escolha: desenvolvimento da capacidade de escolha.  

2│Do desenho à memória: exercitar outras formas figurativas sem observação 

direta, recorrendo aos mesmos materiais e à mesma técnica. 

3│Desenhar e pintar: promover a autonomia, dentro do ateliê, com os materiais 

à disposição, e dar liberdade de expressão. Perceber a atitude natural e a 

satisfação na expressão plástica. 

4│Desenhar sem modelo: como proposta para realizar objetos artísticos de 

acordo com as aquisições feitas até ao momento.  

5│Experimentar a técnica: realizar todo o processo desde o desenho até à 

pintura do azulejo e explicar cada etapa. 

6│Pintar e expor: alterações na atitude e no comportamento, no desempenho, 

no ateliê depois da exposição realizada com os trabalhos efetuados. 
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3. Trabalho de campo │ “A Arte vai a casa” 

 

SESSÕES NO DOMICÍLIO 9 

Encontrei uma pequena sala de jantar que passou a ser o atelier da Ana. Uma mesa 

forte de madeira ao centro e uma janela/porta para a varanda. Existem na sala 

alguns quadros na parede, de pintura em acrílico, que a Ana referiu como sendo os 

quadros que o pai pintava, quando aquele mesmo espaço era o seu atelier. Noutra 

parede estavam desenhos a carvão, do rosto da sua mãe e dois desenhos 

emoldurados feitos pela própria Ana, quando frequentou a sala de artes plásticas na 

antiga instituição. 

 

3.1. A imagem e a escolha 

Começámos por escolher imagens de um conjunto de cartões com fotografias de 

animais que a Ana iria observar e desenhar. Esta primeira etapa baseou-se na 

escolha e na consciência do porquê dessa escolha. Os fatores estéticos como a Ana 

afirmou muitas vezes, ao dizer que a estética para ela significava ser bonito ou feio, 

juntaram-se fatores afetivos na revelação de memórias que as imagens lhe 

proporcionavam e que ela foi exprimindo. Depois da escolha seria necessário que a 

Ana percebesse, na prática, a finalidade desta primeira etapa da escolha, mesmo 

que esta ação tenha sido feita com uma grande velocidade. No final deste exercício 

foi pedido que escolhesse novamente da seleção que tinha feito e desta vez 

começou a faze-lo mais lentamente e a dividir em dois grupos as imagens que mais 

                                            

9
 ANEXO F: Sessões no domicílio 

Figura 10: Atelier improvisado da Ana, na sua casa 
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gostava das que gostava menos. Numa terceira eliminatória a Ana fez pausas em 

algumas imagens e começou a associá-las a acontecimentos da sua vida, como um 

cão que se lembrava da sua infância, ou uns peixes que comeu ao jantar, etc. 

Enquanto escolhia as imagens, comentou: “…estou muito ansiosa, nunca fiz uma 

sessão assim…”. A Ana revelou ao repetir as técnicas do azulejo que já conhecia de 

quando frequentou a instituição, que sentia uma diferença: “…eu agora gosto mais 

destas sessões, são diferentes…”. No início de cada tarefa a mesa de trabalho 

estava vazia e sem qualquer material ou objeto e consoante a ação a desenvolver, 

desenho ou pintura, a Ana colocava os materiais adequados. Neste caso os cartões 

com as imagens ocupavam todo o espaço da mesa, sem haver qualquer 

possibilidade de distração. Pediu-se em seguida para fazer uma nova escolha no 

conjunto das imagens, das quais gostava, para chegar a 12, mas, desta vez, e por 

sua própria iniciativa, optou por ordenar os cartões de imagens em cima da mesa de 

maneira a ter uma visão global de todos. 

Quando ordenou, deste modo, foi-lhe perguntado porque o tinha feito. Afirmou que 

assim era mais fácil a escolha e deu início à segunda seleção.  

Questionou-se o que a fazia gostar mais de umas imagens do que de outras. 

Verbalizou e distinguiu os cartões entre: “…este gosto, este não gosto, este gosto 

mais, este não gosto tanto…”, e respondeu que era uma questão de “Estética da 

imagem”. 

Pediu-se para explicar o que queria dizer com “estética da imagem” e respondeu: 

“Havia dois peixes à escolha, um era mais bonito e outro era mais feio e eu escolhi o 

mais bonito. Olhei e gostei!” Neste processo de escolha foi interessante verificar que 

a Ana estava mais tranquila e algumas vezes parou o que estava a fazer para falar 

de aspetos da sua vida associados às imagens, como, por exemplo, numa outra 

fotografia de carapaus: “Estes peixes vão ser o meu jantar!”.  

Figura 11: Última seleção de imagens para desenhar 
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3.2. Da imagem ao desenho 

 

Para realizar estas ações, tivemos que passar por vários procedimentos, todos eles 

planeados para uma etapa que daria lugar a outra seguinte. A Ana escolheu uma 

imagem para começar a desenhar. Foi-lhe pedido para escrever no canto da folha o 

número um e o título que dava à imagem que via no cartão e depois para dar um 

título ao desenho que tinha feito, que foi diferente do primeiro. 

 

 

Houve alturas que a Ana desenhava sem qualquer tipo de observação direta de uma 

imagem, e fez alguns azulejos baseando-se só na sua expressão livre, no modo 

como representava as imagens que tinha na sua memória. Nesses momentos 

verificou-se que a sua expressão era espontânea e continha elementos gráficos 

novos. Observou-se que desenhava figuras de animais porque tinha já algumas 

referências e prática na representação dessas figuras. A observação constante, de 

livros com imagens e fotografias, de animais fez com que, ao repetir continuamente 

estas representações por observação, desenhasse sem ter de voltar a observar. 

Uma espécie de gramática pessoal em que passou a confiar. 

Não se pode dizer o mesmo de outro tipo de representações. Quando foi pedido 

para desenhar uma paisagem ou mesmo um contexto onde pudesse incluir os 

animais que desenhava, recorreu a um tipo de desenho “infantil” ou muito limitado 

na variedade de elementos, porém com a mesma expressão no traço. 

 

 

Figura 12: Cartão com imagem e desenho feito pela Ana 
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Procedeu da mesma forma quando experimentou outras técnicas e outros materiais. 

Um exemplo disso foi o modo como usou a aguarela e a tinta-da-china, procedendo 

da mesma forma como com as tintas de alto fogo para pintar em azulejo. Foi 

necessário explicar como deveria fazer com os diferentes materiais, a Ana teve de 

repetir este desempenho várias vezes até distinguir os diferentes procedimentos de 

cada técnica e faze-lo autonomamente. Foi importante o modo como se intercalou o 

trabalho e as conversas informais. Existem nesta ação valores culturais, 

educacionais, sendo que o pretendido seria discernir os fatores de ordem pessoal 

implícitos que se revelam nestas conversas ao longo das ações. 

 

3.3. Do desenho à memória 

 

No final desta etapa fez-se uma paragem para sintetizar com a Ana o que tinha feito 

até ali. Após este momento propôs-se à Ana que escolhesse a primeira imagem a 

ser desenhada a lápis numa folha A3 de forma livre. Mesmo percebendo o que 

estava a dizer, pedimos que falasse de uma forma mais pausada e descrevesse 

cada etapa do processo, desde a escolha das imagens, do desenho, da passagem 

para o vegetal, à picotagem e pintura. Depois de lhe ter sido solicitado, três vezes, 

para que repetisse mais pausadamente e de forma clara, conseguiu descrever 

lembrando-se de todas as etapas. Entretanto, pedimos para ir buscar os desenhos e 

todo o material de registo das sessões anteriores, e para organizar, à medida que 

descrevia, o que tinha feito. A Ana acabou por ordenar o trabalho desde a primeira 

sessão ao mesmo tempo que revelou a organização da sua memória. 

 

 

 

Figura 13: Desenho; picotagem e pintura do azulejo 
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3.4. Do desenho à escolha 

O objetivo desta sessão foi encontrar, nos desenhos que a Ana fez e que têm 

dimensões maiores por serem feitos livremente em papel A3, partes ou pormenores 

do desenho que coubessem numa esquadria do tamanho próprio do azulejo (14 cm 

x 14 cm). Foi-lhe explicado que teria de fazer o contorno de um azulejo já cozido em 

cima de uma folha de papel vegetal, que era a medida exata a colocar em cima do 

desenho, para depois pintar no azulejo. O desenho foi passado para o papel vegetal, 

a seguir picotado e posteriormente passado com carvão em pó para o azulejo de 

modo a que a figura servisse de referência na pintura. Antes desta etapa, optou-se 

por pedir à Ana para observar uma imagem e selecionasse um pormenor que 

quisesse realçar e pintar no azulejo. Focou-se na parte da cabeça do pássaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois deste trabalho, passámos a uma segunda tarefa nesta sessão. Como a Ana 

desenha a partir da observação de imagens de figuras de animais, usa a folha de 

papel livremente colocando o elemento isolado. Colocou-se, como objetivo, que as 

figuras que desenhava deveriam ter um contexto que envolvesse os animais. Tendo 

em conta o elemento isolado, na última sessão, foi pedido que escolhesse parte do 

pássaro (a cabeça) para colocar na esquadria do azulejo, e que observando o 

azulejo já cozido desenhasse o resto do pássaro numa folha de papel A3. 

Questionou-se se o pássaro que desenhou poderia estar inserido numa paisagem 

ou em qualquer outro contexto, propôs-se também que inclui-se outros elementos no 

desenho livremente e que preenchessem a folha. 

Figura 14: Cabeça de pássaro picotado em papel vegetal 
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Na etapa seguinte, e de acordo com a programação desta sessão, pintou 4 azulejos 

com a parte que ela própria selecionou do desenho e colou o picotado em duas 

posições diferentes no azulejo. Indicou-se a cor com que teria de fazer os contornos, 

mas as restantes cores de preenchimento foram escolhidas por ela, que pintou cada 

zona perante a paleta que tinha à disposição (amarelo, azul cobalto, verde cobre, 

azul claro, manganês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondeu à pergunta se ia mostrar estes desenhos a alguém, com a frase: “…sim, 

quanto mais pessoas virem melhor para conhecerem a minha obra. É um modo de 

Figura 15: Desenho do pássaro completo com elementos desenhados de forma livre. 

Figura 16: A Ana a pintar o azulejo 
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me integrar mais socialmente”. E neste ponto que a importância da intervenção com 

educação artística feita ao longo do desenvolvimento do projeto “A arte vai a casa” 

se começou a tornar notório. O objetivo de criar um laço social entre a Ana e as 

pessoas com quem convive. Questionou-se se achava que com estes desenhos 

chegaria mais perto das pessoas, e respondeu: “…não sei, é um modo de partilhar 

com as pessoas a minha atividade artística”. Por último, acabou por afirmar que, 

relativamente às pessoas gostarem do que fazia: “…eu quero que elas gostem, não 

quero que elas não gostem”. Mas perante a pergunta “E se não gostarem?”, 

respondeu: “Paciência!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Azulejos pintados da cabeça de pássaro 
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3.5. Desenhar sem modelo 

A penúltima sessão foi estruturada com o objetivo de continuar a promover a 

autonomia da Ana perante as técnicas que tinha aprendido, criando situações onde 

ela expusesse a sua criatividade. Pedimos para pintar um azulejo livremente. 

Começou por pegar no picotado da cabeça do pássaro e passar para um azulejo. 

Pediu-se para pintar como se não estivesse mais ninguém presente. Pintou os 

contornos, como habitualmente, e escolheu as cores. Foi fazendo comentários 

enquanto pintava o azulejo: “Vou fazer isto! É o que me deu para fazer! É o que 

tenho na cabeça para fazer”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o tempo em que esteve a pintar conversou sobre o que estava a fazer. 

Referiu que gostava de cruzes porque lhe faziam lembrar os mortos. Perguntou-se 

se era crente, e respondeu que qualquer coisa exige sempre um criador, e deu o 

exemplo dizendo: “Um relógio exige um relojoeiro, o Universo exige um criador e 

esse criador é Deus”. Depois resolveu fazer o desenho de dois cavalos, 

simplesmente porque gostava da imagem que tinha visto num dos livros. 

 

 

 

Figura 18: Azulejo feito livremente 
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O objetivo primordial em todo o processo foi a procura de associar o trabalho que a 

Ana realizava no ateliê à sua identidade e aos seus valores pessoais. Tal foi 

demonstrado, claramente, no momento em que pintou o azulejo a partir da sua 

expressão livre e sem orientações. Indagou-se se ela se sentia criadora e respondeu 

que sim, afirmando ainda que era criadora de arte, a arte de fazer azulejos e 

desenhos. Quando acabou de pintar o azulejo, foi informada que tínhamos 

programado para esta sessão a utilização de outra técnica de pintura. A aguarela e a 

tinta-da-china. Foi uma sessão em que a finalidade era libertá-la das programações 

mais rígidas que tinham sido feitas nas sessões anteriores, deixando-a desenhar e 

pintar livremente, tendo como orientação o que já tinha aprendido. 

 

 

 

Figura 19: Desenho de cavalos sem observação Figura 20: Pintura em azulejo dos cavalos 
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3.6. Experimentar a técnica com método 

 

Nesta sessão foi essencial observar a Ana realizar as tarefas que tinha 

experimentado até ali, e que tinha praticado e repetido inúmeras vezes. Sem se dar 

qualquer orientação, foi proposto que utilizasse os materiais que tinha à disposição e 

desde desenho à pintura, podia realizar qualquer tipo de representação à sua 

escolha. Foi uma experiência gratificante, na medida em que demonstrou segurança 

no desafio, na experimentação de novas propostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos objetivos do projeto “A arte vai a casa” seria expor os trabalhos realizados 

durante as sessões. Durante o desenvolvimento do projeto foi mantida essa ideia e 

partilhada com as pessoas envolvidas, a família e o psicólogo que apoia a Ana, que 

fez os contatos necessários para a realização de uma exposição num local público. 

Foi necessário escolher os azulejos para a exposição em conjunto com a mãe e o 

irmão, fez-se uma seleção de cinquenta azulejos, resultado das sessões efetuadas 

até ali. A Ana estava contente e teimava em ser ela a escolher: “Eu escolho, eu é 

que sou a artista”. Notava-se que a Ana estava descontraída nesta sua exposição 

com o exterior. Foi importante a apresentação que fez dos seus trabalhos na 

associação que frequenta, e que foi possibilitada pela proposta do psicólogo na 

divulgação e apresentação do projeto em que a Ana está inserida. A ligação que 

criou com os seus colegas e o contacto que passou a estabelecer com a sua família 

mais afastada motivaram na Ana a continuar o seu trabalho no projeto. A Ana 

continuou a afirmar que sem a motivação de uma professora não podia prosseguir, 

Figura 21: Pintura em aguarela feita pela Ana 
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porque não sentia incentivo para o fazer sozinha. Mas com o ambiente que se gerou 

à volta da sua exposição, resultado de um trabalho conjunto, ela sentiu-se 

protagonista deste acontecimento. 

 

3.7. Pintar e expor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sessão foi a última estruturada para esta etapa do estudo de caso. Foi 

realizada depois da exposição dos seus trabalhos. Para observar o impacto do 

evento a que esteve sujeita ao expor num lugar público. Começou-se por lhe pedir 

que pintasse a partir dos desenhos que tinha feito nas outras sessões. Demonstrou 

uma segurança no falar e na postura surpreendente. Sentou-se e preparou-se para 

trabalhar como de costume. Esta ação passava por colocar o avental e esperar que 

lhe fosse indicada qualquer coisa para fazer. Enquanto preparava os desenhos para 

pintar no azulejo, começou a falar de algo importante que lhe tinha acontecido na 

associação durante a semana. 

Contou que os colegas precisavam do desenho de um cavalo e ela ofereceu-se para 

o fazer, explicando que sabia desenhar. Depois de fazer o desenho e mostrar aos 

colegas, estes disseram-lhe que estava muito bem feito. Perguntou-se à Ana como 

se tinha sentido e respondeu do seguinte modo: “…Senti orgulho de mim própria. 

Sinto-me realizada”. Pediu-se à Ana que especifica-se todas as tarefas que teve de 

realizar para chegar a este ponto de se expor e de expor o seu trabalho artístico ter 

chegado até àquele ponto. Depois de descrever todo o processo pelo qual passou 

no tempo de aprendizagem, demostrou saber o essencial da técnica do azulejo 

tradicional e acrescentou “Quando começámos, as sessões não interessavam tanto. 

Figura 22: Azulejos pintados pela Ana em exposição pública 
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Agora gosto mais deste trabalho para a minha vida”. Assumimos um certo receio do 

que ela iria dizer e perguntou-se o que lhe interessava mais na altura em que iniciou 

as sessões no projeto, percebemos que poderia ser revelador o que ela sentia com 

a intervenção feita até ali e a Ana respondeu: “Primeiro gostava, porque íamos ao 

café, agora tenho interesse no que estou aqui a fazer”. 

 

Apresentamos de seguida a tabela que sintetiza os acontecimentos mais relevantes 

durante o tempo de projeto. 

 

TABELA SUMÁRIA DE ACONTECIMENTOS │A Arte vai a casa 

ACONTECIMENTOS PRÉ 
SESSÕES 

ACONTECIMENTOS NAS 
SESSÕES 

ACONTECIMENTOS 
EXTERNOS 

Ansiedade revelada por 
querer continuar as 
sessões 

Entrada da família no final 
das sessões para 
observação do trabalho 
realizado 
 

Reunião com o psicólogo 
da Ana 

Desmotivação aparente por 
outros fatores do seu 
quotidiano 
 

Visita de amigos da família 
para ver os trabalhos da 
Ana 
 
 

Mostra do portofolio da 
Ana aos colegas da 
associação 
 
 

Discurso recorrente às 
questões da sua saúde 
mental 

Visita do irmão mais velho  
 
 
 

Participação na oficina do 
CAM 
 

Preocupação em arranjar 
um emprego 
 

Falha de uma sessão por 
descompensação da Ana 

Montagem da exposição 
 

Mesma atitude perante a 
dinâmica da sessão 

Desaparecimento de 
algum material (2 vezes) 

Inauguração da 
exposição/visita com os 
colegas da Ana à 
exposição 
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NA INSTITUIÇÃO/Sala de Artes plásticas10 

 

O Carlos permaneceu na instituição a desenvolver uma intervenção com educação 

artística. Seguindo a evolução das suas representações e na identificação dos 

resultados, foi acentuado a contínua solicitação, da equipa que administra a 

instituição, na encomenda de painéis, desenhos, e azulejos executados pelo Carlos. 

Sendo que os seus produtos passaram a ser utilizados para ofertas a outras 

instituições. Salientamos que o Carlos acompanhou estas ações tornando-se 

protagonista em algumas ocasiões pela admiração dos seus trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

Anexo G: Desenhos do Carlos em 2012 

Figura 23: Desenho feitos pelo Carlos a partir da observação de uma imagem 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As conclusões deste estudo foram construídas a partir da observação dos desenhos 

que a Ana e o Carlos fizeram quando integraram a sala de artes plásticas em 2000 

na instituição. A intervenção com educação artística realizada com os dois sujeitos 

foi iniciada com representações feitas por observação de imagens, utilizando 

materiais básicos para a sua execução (lápis de carvão, folha de papel cavalinho 

A3). Foi um período de descoberta de potencialidades nas técnicas de expressão 

plástica e tornou-se notório que tanto a Ana como o Carlos não perderam ou não 

alteraram o traço que tinham ao desenhar durante todo o tempo que estiveram na 

instituição. A evolução foi vista na representação das formas na sua significação. 

Pôde verificar-se nos desenhos uma aptidão para o desenho e que apresento nos 

exercícios em anexo 11 . Do ponto de vista da educação artística, o trabalho 

desenvolvido nos dois primeiros tempos, entre 2000 e 2006, enquadrou-se na 

perspetiva do “desenho como processo”, definindo por 3 etapas: primeiro a análise 

da imagem representada, procurando dar um significado à escolha dos elementos 

representados à procura de um sentido, depois a crítica do representado ou na 

explicação do mesmo para perceber se existem linhas supérfluas e que são 

importantes para a estrutura do desenho, e por fim a síntese, o acabamento no 

desenho para que possa ser passado para o azulejo. Percebeu-se que a prática do 

desenho decorreu da questão, sempre presente (o que escolhemos para desenhar). 

O processo desenvolvido com a Ana foi basicamente inquirir e resolver através da 

análise em cada etapa, com momentos críticos e autocríticos procurando sempre 

hierarquizar as partes enfatizando algumas e relacionando-as para no final 

reconstruir uma linha de trabalho eficaz. Com o Carlos a acção passou por uma 

repetição constante no desenho até á síntese, numa perspectiva de controlo da 

gestualidade do movimento. Analisando as produções da Ana e do Carlos observou-

se que o modo de representação é diferente em cada um. 

Estes foram os procedimentos ao longo de todo o tempo de intervenção, 

intercalando com conversa e desabafos da Ana, que fazia questão de relatar os 

acontecimentos mais marcantes do dia, enquanto com o Carlos não houve muito 

diálogo. Com o Carlos o discurso era baseado em indicações verbais assim como o 

                                            

11
 ANEXO E 
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levantamento de algumas questões. Nos primeiros tempos (2000 a 2008) o Carlos 

não cumpria exatamente o que se lhe era pedido, quando tinha uma indicação 

específica do que teria que observar e desenhar, mesmo seguindo as indicações 

representava formas diferentes do que estava a observar. Se lhe era pedido que 

desenhasse numa folha branca sem ter qualquer imagem para observar, limitava-se 

a riscar com o lápis até concretizar uma mancha, mas sem qualquer forma ou 

significado aparente. O Carlos não fugindo ao exercício planeado o seu modo se 

desenhar orientava o trabalho noutra direção dando início a outro exercício. De 

acordo com o processo, os desenhos obtidos no final do processo foram sempre 

passados para papel vegetal e picotados. Esta fase foi muito importante para 

fomentar a concentração pois é um trabalho que requer minúcia e persistência. A 

experiência diz-nos que quanto melhor for o resultado desta etapa melhor será o 

desempenho na pintura, e foi o que aconteceu com a Ana. O acompanhamento da 

linha, ao fazer o picotado, permitiu o reconhecimento da forma no seu todo e a 

habituação ao seu contorno, contribuindo para uma melhor definição do desenho.  

No segundo tempo (2008 a 2014) que decorreu em sala de artes plásticas na 

instituição, iniciou-se a fase da pintura dos contornos e do enchimento em azulejo e 

para tal foi necessário interiorizar todo um ritual na execução da técnica que consiste 

na preparação das tintas, na escolha dos pincéis, na colocação do azulejo, na 

passagem do desenho e por fim na pintura. Estes momentos permitiram que os 

executantes se sentissem envolvidos com o que estavam a fazer, aprender uma 

técnica nova, que para além de ser um meio de expressão plástica é também um 

meio de expressão artístico e tradicional português, que reconhecem por ser um 

material que é visto naturalmente no seu quotidiano e que passou a ser o suporte 

para os seus desenhos e pinturas. O final de cada etapa foi sempre marcado pelo 

olhar conjunto e uma primeiro auto -avaliação. 

Os locais onde decorreu a intervenção com educação artística da Ana e do Carlos 

alteraram-se após 10 anos de actividade comum e constatámos que existiu uma 

mudança de comportamentos evidente em ambos com esta alteração e que se pode 

ilustrar pelo modo como eles passaram a encarar a sua própria expressão artística.. 

A Ana teve a oportunidade de expor e vender os seus trabalhos na comunidade 

através de uma exposição. O Carlos embora tenha continuado institucionalizado 
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acabou também por ter os seus trabalhos divulgados uma vez que serviram de 

ilustração para um livro de poesia editado em Itália.  

Comparando a evolução do Carlos e da Ana, podemos verificar que no Carlos, a sua 

evolução foi mais linear, passando do desenho obsessivo e sem forma para o 

desenho com forma, em que foi acrescentando elementos criativos aos modelos que 

desenhava. A necessidade constante interrupção porque o Carlos continuava a 

riscar/desenhando continuamente no papel até cobrir todo o papel e de modo a não 

se observar nenhuma superfície branca do fundo até que por fim, comia o papel 

onde tinha desenhado. Com o Carlos, tendo em conta que há dias que 

emocionalmente afetam o desempenho em ambos, Podemos considerar uma 

mudança de atitude no decorrer desta intervenção com educação artística no Carlos 

comparando a postura que mantêm perante os trabalhos que realiza agora em 2014 

e a que tinha quando começou em 2000. Também passou a finalizar os seus 

trabalhos com a sua assinatura.  

A Ana teve um percurso diferente uma vez que tecnicamente os seus desenhos 

mantiveram-se semelhantes. Na Ana, a mudança a nível comportamental. 

Observou-se por uma progressiva estabilidade pois inicialmente alternava entre 

sessões em realizava trabalhos de acordo com o que era esperado e outras onde 

não era capaz de realizar qualquer tipo de representação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Desenho feito pelo Carlos em 2000 
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REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS 

 

A Ana pinta o 1º, o 2º, o 3º, o 4º azulejo e a pincelada torna-se mais continua, 

visivelmente um gesto seguro. O facto de se terem de eliminar linhas supérfluas e 

simplificar a forma revela um traço próprio único e identitário. Encontrou-se, nas 

opiniões de alguns autores, a explicação da nossa experiência no trabalho: 

desenhar continuamente, sempre com a referência a partir de uma imagem, usando 

o desenho por observação, o tempo e a continuidade desta ação, acaba por deixar 

revelar o traço único e identitário. Além do ensino prático das técnicas e da 

transmissão de conhecimento tácito, a observação constante identificou a natureza 

das situações no contexto envolvente da Ana e do Carlos, o que permitiu atingir o 

âmago das coisas e dos factos e criar as condições para iniciar, mais tarde, o 

processo de educação artística.  

O resultado foi o controlo da dinâmica destas situações. A envolvência e convivência 

gerada no trabalho dificultaram, algumas vezes, a análise dos resultados que se 

querem imparciais, pela falta de distanciamento do objeto de estudo. Muitas vezes, 

as perguntas que surgiam durante a investigação foram o porquê e o como, no 

sentido de apurar o porquê da Ana não conseguir pintar sozinha, ou não reconhecer 

o seu trabalho, e criar nela a consciência de que os resultados são a expressão das 

suas capacidades e como isso poderia ser resolvido, no caso de uma pessoa com 

doença mental e o porquê o Carlos desenhar tão bem e não finalizar o seu trabalho. 

Numa investigação qualitativa o processo de recolha de dados pode ser demorado, 

pois o investigador depara-se com a necessidade de transcrever as auscultações 

registadas em vídeo, bem com transcrever as entrevistas realizadas. Pelo facto de 

ser também o professor neste estudo de caso, era difícil não intervir, de uma forma 

ou de outra, perante os aspectos somáticos da doença que interferem, por vezes, no 

desempenho prático das tarefas. Outro ponto importante, e também objetivo deste 

trabalho, é a escolha a partir de um critério que, como já lemos na descrição de 

outras sessões, passa pelo gosto pessoal, a que a Ana chama estética. 

O produto realizado pela Ana não se limita ao objeto em si, mas passa a ser capaz 

de sair de sua casa para se mostrar. Essa é a intenção mascarada de Ana desde o 

início do projeto e que traz, ao mesmo tempo, a resposta à questão da investigação. 



68 

 

Deu-se como concluída esta investigação, a que nos propusemos neste estudo de 

caso, no momento em que Ana transmitiu uma mudança de atitude ao dizer que, 

para ela, as sessões tinham agora muito mais interesse do que quando começou, 

como se pode ler no comentário que fez na sessão “Escolher para expor”. A 

resposta à questão, até que ponto a expressão artística de uma pessoa com doença 

mental está associada ao aspeto emocional como expressão do seu quotidiano, foi 

obtida ao longo da primeira sessão “A imagem e a escolha”, quando comentava as 

imagens que escolhia e, de certa forma, as associava à sua vida. 
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PARTE 5. CONCLUSÃO 

 

O estudo que apresentámos procurou responder a questões que se centram na 

evolução da expressão artística do Carlos (esquizofrenia residual) e da Ana 

(esquizofrenia paranoide), duas pessoas adultas com doença mental e com dois 

percursos distintos de educação artística.  

Entre 2000 e 2010, o Carlos e a Ana frequentaram a sala de artes 

plásticas/azulejaria do Centro de Atividades Ocupacionais de uma Instituição da 

Segurança Social (atualmente integrada na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa) 

em regime diário, das 9.00h às 16.00h. A Ana saiu desta instituição para integrar um 

centro de formação profissional e posteriormente o projeto a “A Arte vai a casa” onde 

deu continuidade ao trabalho de expressão artística que desenvolveu na instituição, 

mas, agora, no seu espaço familiar. Este projeto foi criado com o objetivo de dar 

resposta às necessidades da pessoa com doença mental que deseja continuar a sua 

formação artística fora do espaço institucional, como foi o caso da Ana. Como o 

Carlos permaneceu na instituição, o ponto comum entre ele e a Ana foi o 

seguimento na área do desenho e, na técnica do azulejo tradicional como 

metodologia de educação artística proposta na intervenção. 

Podemos agora responder positivamente à questão fundamental deste trabalho: a 

pessoa com doença mental, num contexto de educação artística, perante uma 

atividade plástica, é capaz de fato de organizar o espaço, escolher um tema, 

procurar imagens, observá-las, optar por uma, utilizar os materiais necessários de 

acordo com a técnica escolhida, criar e, uma vez finalizado o trabalho, reconhecê-lo 

como uma obra sua com um significado pessoal e social. Registámos com agrado a 

evolução de cada um dos indivíduos, assim como a sua evolução artística e 

psicológica, constatável a partir da recolha de 100 desenhos da Ana e de 100 

desenhos do Carlos efetuados durante o tempo em que ambos partilhavam o 

mesmo espaço institucional (2000-2010)12, mais tarde também com a introdução da 

técnica do azulejo e, por fim, com a apresentação/divulgação pública dos trabalhos 

utilizados.  

 

                                            

12
 ANEXO A; ANEXO D: Desenhos do Carlos e da Ana feitos entre 2000 e 20010 na sala de artes plásticas da instituição 
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Durante este período observámos pontos comuns na evolução do Carlos e da Ana, 

seja na progressiva introdução da cor nos desenhos, no isolamento da forma e na 

sua contextualização. Os primeiros desenhos apenas a lápis de carvão passaram, 

progressivamente, a integrar a cor, sendo depois inseridos num contexto gráfico de 

modo a criar uma narrativa. Este passo foi muito importante uma vez que possibilitou 

a ambos a aprendizagem da técnica do azulejo: escolha do elemento a desenhar 

observação do mesmo, passagem para o vegetal, a picotagem e, por fim, a pintura. 

Esta repetição do desenhar a mesma forma em diferentes superfícies implicou 

concentração, facilitou a memorização da forma e a sua representação posterior. 

Foi interessante notar que tanto o Carlos como a Ana, só após o azulejo cozido, 

reconheceram as etapas de trabalho efetuadas desde a primeira fase do desenho 

até ao produto final, revelando uma progressiva tomada de consciência na autoria 

dos trabalhos e no significado que lhes estava associado. Deste modo é importante 

salientar que, no trabalho de educação artística com pessoas com doença mental, o 

confronto com o resultado final é determinante para o reconhecimento das etapas 

anteriores e apreensão de todo o processo criativo, o que permite ao individuo 

assumir retrospetivamente a autoria do trabalho realizado. O resultado são 

benefícios artísticos (evolução plástica), pessoais (auto estima), sociais (relação com 

o outro) e terapêuticos (bem estar).  

Se considerarmos agora as diferenças observadas entre o percurso do Carlos e da 

Ana, durante o período em que frequentaram a Instituição, cabe referir o seguinte: 

Verificou-se que a evolução plástica da Ana foi oscilante, em virtude do seu estado 

emocional instável de base. O fato de frequentar todos os dias a sala de artes 

plásticas na instituição teve por consequência alterações no seu desempenho. 

Embora tivesse uma boa qualidade do traço, o modo como representava as imagens 

observadas e introduzia a cor, variava bastante apresentando por vezes resultados 

(desenhos) com pouca definição13. Esta situação não se verificou no projeto “A arte 

vai a casa” por se realizar apenas uma vez por semana. Neste projeto ela revelou 

evolução na sua autonomia no sentido em que passou a escolher as formas que 

queria desenhar, fazendo-o sem qualquer supervisão e revelando maior estabilidade 

na sua expressão plástica. Esta atitude de maior segurança perante as suas 

                                            

13
 ANEXO C: Desenhos da Ana com pouca definição 
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escolhas manteve-se até ao final, mesmo perante a decisão de selecionar os 

azulejos que iriam integrar a exposição pública que se realizou no final das sessões. 

Toda a preparação da exposição constituiu para ela um acontecimento marcante 

uma vez que envolveu a sua família e os técnicos que a acompanhavam. Em virtude 

do trabalho realizado esta primeira experiencia de exposição pública da Ana, não 

influenciou negativamente o seu estado emocional (confronto com o olhar do outro) 

mas reforçou a sua segurança, auto estima e maior estabilidade psicológica em 

geral (benefícios terapêuticos).14  

No Carlos, existiu uma evolução constante na expressividade do traço e na 

representação das imagens observadas. Numa fase inicial as formas eram repetidas 

exaustivamente até ao total preenchimento da folha de papel, tornando a superfície 

desenhada numa mancha homogénea de linhas, incluindo o fato de por vezes comer 

o próprio papel. Em resultado do trabalho conjunto realizado (educação artística) 

mais tarde, passou a desenhar as formas isoladamente terminando com o processo 

repetitivo anterior (voltar a riscar por cima).15 

Ao contrário da Ana a evolução na expressão plástica do Carlos não foi afetada pela 

sua estabilidade emocional. Se a Ana adquiriu mais rapidamente maior autonomia, o 

Carlos, pelo contrário, exigiu sempre uma supervisão permanente da parte da 

monitora na escolha das imagens a observar e na indicação para iniciar e terminar o 

desenho. O momento de exposição no caso do Carlos ocorreu no âmbito 

institucional. Em virtude dos progressos plásticos realizados, o Carlos passou a ser 

solicitado pelos colegas e técnicos da instituição para desenhar temas ou figuras 

sem recorrer à observação de imagens, dispensando já as indicações da monitora e 

revelando grande autonomia. O Carlos manteve o seu desempenho com qualidade, 

mesmo quando passou a frequentar uma outra sala de actividade na instituição uma 

vez por semana com acompanhamento de uma professora de pintura. Nessa 

atividade esteve sujeito a uma metodologia e a uma abordagem técnica do desenho 

diferente (desenho a uma escala maior para cenários decorativos), não alterando a 

qualidade das suas representações e correspondendo ao que se lhe era pedido. 

Mais tarde, em resultado da divulgação de alguns dos seus desenhos pela monitora 

                                            

14
 ANEXO G: Exposição pública da Ana 

15
 ANEXO H: Desenhos DO Carlos em 2012 
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surgiu uma proposta (externa à instituição) para ilustrar um livro de poesia.16. Devo 

salientar que esta proposta foi conseguida pela monitora, que acompanhou o Carlos 

desde 2000 através da divulgação que fez dos seus trabalhos a título pessoal. 

Quanto à segunda questão que colocámos neste trabalho, que interrogava como a 

educação artística se desenvolve com pessoas com doença mental em dois espaços 

distintos, no contexto institucional e no familiar, podemos concluir o seguinte: que os 

resultados obtidos (plásticos e terapêuticos) ocorreram igualmente nos dois 

contextos. Neste sentido a metodologia de educação artística adotada constituiu 

fator fundamental para os resultados obtidos quer no contexto institucional quer no 

contexto privado. No caso do Carlos e da Ana, a metodologia utilizada foi a mesma, 

porem o projeto “ A arte vai a casa” permitiu ultrapassar certas regras e 

impedimentos institucionais, favorecendo um ensino mais personalizado, facilitando 

por sua vez integração e a socialização. A grande vantagem deste projeto “A arte vai 

a casa” é a possibilidade que dá a pessoas com doença mental de, apesar de 

frequentarem o ambulatório ou instituições de apoio, poderem usufruir de uma 

educação artística no espaço privado do seu lar. No caso da Ana, a vontade de 

continuar a pintar revelou-se decisiva. As sessões do projeto uma vez por semana 

permitiram que a Ana tivesse disponibilidade e concentração no trabalho que 

realizava, o que não acontecia na instituição por se ter tornado uma atividade 

rotineira, de qualquer modo, o fato de ter frequentado a sala de artes plásticas na 

instituição durante 10 anos deu-lhe o background necessário para integrar o projeto 

com maior segurança e estabilidade emocional. O projeto “ A Arte vai a casa” 

valoriza a participação da família e amigos e o seu envolvimento na avaliação dos 

resultados. No caso da Ana em virtude do projeto “a Arte vai a casa” houve um 

maior envolvimento no projeto pela família próxima e distante, os amigos, colegas de 

formação, assim como a comunidade local (geladaria e café perto da casa onde 

vivia). A existência de um espaço apropriado para a expressão artística e o reforço 

constante de pessoas significativas contribuiu positivamente para alicerçar a sua 

vontade de continuar a pintar e em expor os seus trabalhos. Esta partilha favorece a 

desenvolvimento pessoal e relacional do indivíduo com doença mental, o que não 

acontece na instituição devido a restrições logísticas e burocráticas. Infelizmente 

                                            

16
 ANEXO I: Livro de poesia ilustrado pelo Carlos 
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estas limitações acabam por restringir a divulgação e a exploração de outros 

campos de aplicação do trabalho artístico. O projeto a “ Arte vai a casa” foi criado 

justamente para dar continuidade à educação artística e contexto institucional e para 

superar as suas limitações. Nomeadamente abrir as portas do ensino artístico à 

pessoa com doença mental.  

O nosso projeto de investigação mostrou que a educação artística realizada com 

pessoas com doença mental (num contexto institucional e privado) pode contribuir 

muito positivamente para a sua evolução plástica e artística, mas também 

psicológica, isto é, promovendo uma relação mais saudável consigo próprio 

(autoestima) e com os outros (relação social). O empenho continuado na atividade 

criativa, reconhecimento da obra (autoria) e a sua exposição, ao reforçarem o 

investimento nas relações com a arte, produzem melhores relações psicológicas, 

isto é, benefícios a nível da saúde mental.  
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO E RECOMENDAÇÕES PARA NOVAS ABORDAGENS 

DESTE TEMA 

 

Existem variadas formas de ensinar a actividade artística. Fazer a justa interligação 

da teoria à prática, ensinar o conceito de arte ou ensinar a fazer arte a pessoas com 

doença mental, nas suas múltiplas facetas, é uma questão que nunca foi 

aprofundada. Para além da subjetividade das expetativas pessoais em cada sujeito, 

seria fundamental entender os resultados a longo prazo para verificarmos outros 

sinais evidentes de evolução efetiva na vida destas pessoas se tivessem uma 

educação artística e de que modo isso contribuiria para a sua inclusão social. 

Este estudo esteve sujeito a uma amostra limitada de duas pessoas, contudo esta 

metodologia de intervenção com educação artística tem sido uma prática realizada 

dentro da instituição. 

A maior dificuldade e que é de extrema importância para este estudo ou outros 

possíveis na intervenção com pessoas com doença mental é a falta de dados 

teóricos no âmbito da saúde mental que revelem a pessoa em si para além da 

sintomatologia, assim como o acesso aos profissionais de saúde que acompanham 

estas pessoas.   

Concluímos que a abordagem das capacidades da pessoa com doença mental na 

relação com a educação artística revela três argumentos importantes para a sua 

prática: 

 

 A perspetiva pedagógica que não deixa de estar presente mesmo 

quando se faz uma educação não formal 

 A possibilidade de transferência destas capacidades 

para outras situações e contextos da vida. 

 O papel dos afetos, assim como a do intelecto, na 

construção do conhecimento e do sensível, do que somos e 

dos acordos que fazemos com o mundo. 

 

Todas estas ações são complexas, envolvem operações e mobilizam atividades nos 

contextos que interferem na vida destas pessoas. A família não estando envolvida 
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diretamente com a prática da educação artística exercida na instituição revela 

pensamentos como não sendo essencial para a vida prática, nem importante para 

estabelecer relações imprevistas. É sobretudo através da empatia e do diálogo, que 

se requer um esforço acrescido. Na instituição existem normas específicas que 

constringem a divulgação dos trabalhos assim como exposição dos utentes.  

O ponto de vista da intervenção pedagógica em pessoas com doença mental, 

permite-nos fundamentar que o conjunto das tarefas realizadas separadamente com 

uma consciência associada no fazer, tendo em vista que os resultados são 

importantes para validar o processo, cria possibilidades ao nível da expressão 

artística e este poderá ser a via para criar uma formação para pessoas com doença 

mental no sentido de ajudá-las a exprimir os seus talentos artísticos. 

A educação artística requer razão e emoção, mobilizando o sentimento e o 

pensamento para além do conhecimento relacionado com a técnica e com os 

métodos, bem como determinadas habilidades específicas, quando é administrada 

em pessoas com doença mental, os processos de escolha e de decisão são 

imprescindíveis na compreensão do mundo e da própria existência. 

Aprendizagem e mudança são as duas funções principais inerentes a uma conceção 

de educação em que a construção da pessoa está ligada à atualização de todas as 

suas potencialidades e em que se privilegia a liberdade individual e a dignidade 

humana, quando esta passa pela possibilidade de se expressar livremente, 

reconhecendo-se e compreendendo o meio envolvente, pela possibilidade de se 

projetar e assim transformar. 

Evidenciando o conceito de educação artística, segundo Lowenfeld (1970), o 

desenho e a pintura, para as pessoas que têm uma ausência de conteúdos 

artísticos, em que se lhes é dada a conhecer uma técnica e a possibilidade de 

experimentarem o gesto do desenho, o toque da pincelada e o resultado final, fazem 

despoletar a sensibilidade. 

As pessoas com doença mental, ao estarem privadas de uma vida relacional na 

sociedade, podem, através de uma educação artística, criar e realizar trabalhos 

exclusivos por intermédio da sua expressão artística, mesmo com os muitos 

preconceitos a que estão sujeitas. São pessoas que se vêm-se incapazes de 

comunicar e estabelecer compromissos laborais, além de que têm um discurso 

formatado em conceitos estigmatizantes relativos à sua doença onde é muito difícil 
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concluir uma experiência nestes casos. Numa sociedade onde se procura cada vez 

mais a inovação, e onde esta aparece a uma velocidade que inunda todos os nossos 

sentidos, a busca pela expressão artística imune aos conceitos de belas artes, 

revela-se no resultado dos trabalhos plásticos de pessoas com doença mental.  

O trabalho que foi realizado pode ser visto como uma vontade de dar visibilidade aos 

trabalhos da Ana e do Carlos, mas é sobretudo a consciencialização da ligação que 

eles têm com o seu produto, mesmo sujeitos a um contexto institucional. A perceção 

existe diferenciada em cada ser humano. Para a conseguir representar são 

necessários os meios para cada tipo de pessoa, e é necessário a aprendizagem de 

metodologias e técnicas que se adequem à habilidade de cada gesto e de cada 

olhar.  

Observar requer uma aprendizagem que reúna orientação e capacidade de 

memorização. Para tal, este pode ser o início de uma nova abordagem na 

intervenção com educação artística relativamente a pessoas com doença mental.  
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ANEXO A. Desenhos da Ana feitos na instituição 
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ANEXO B. Desenhos da Ana com introdução da cor 
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ANEXO C. Desenhos da Ana com pouca definição 
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ANEXO D. Desenhos do Carlos na instituição (2000) 
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ANEXO D (cont.) 
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ANEXO D (cont.) 
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ANEXO E. Diário de Bordo “A arte vai a casa” 

 

07/01/12  

Ficámos sozinhas. Combinámos 

como iríamos preparar a sala e qual 

o material necessário para 

trabalhar. A primeira prioridade foi 

proteger a mesa e, à falta de uma 

toalha própria, forrámo-la com 

jornais. 

 

  

 

 

14/01/2012  

Estabeleceram-se os critérios 

para o decorrer da atividade, 

implicando que o material 

utilizado pela Ana ficasse sempre 

naquele espaço. Seria o seu 

atelier a partir desse momento. 

Fiquei responsável por transportar 

os azulejos para a cozedura. 
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Mais uma vez referiu que aquele 

era o espaço da casa onde o pai 

dava aulas de piano e pintava. 

Combinou-se que, no início de 

cada sessão, o espaço de 

trabalho teria de estar organizado 

para começarmos a trabalhar. 

 

 

 

 

 

Pediu-se à Ana para procurar livros em 

casa, ou em qualquer outro lugar, que 

tivesse imagens de animais para ela 

observar e podermos começar a 

trabalhar. Foi-lhe dada a liberdade de 

escolher outra temática que tivesse algum 

interesse para ela. Levou-se o material 

necessário para a sessão: pincéis e tintas 

cerâmicas, blocos de desenho A4 e A3, 

lápis de grafite e um caderno de desenho 

A5, que expliquei que iria funcionar como 

diário gráfico ou caderno de desenho. 
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21/01/2012 

A Ana trouxe um livro, “Natureza 

Selvagem” e levei para o ateliê outro livro 

com desenhos de vários tipos, e 

ilustrações de diferentes espécies de 

animais. Escolheu os pássaros para 

começar a desenhar.  

 

 

 

 

 

 

28/01/2012 

Começámos por folhear o livro das 

ilustrações em conjunto e pedimos à Ana 

que escolhesse outra imagem para 

desenhar. Escolheu a imagem de um 

inseto que desenhou.  

 

 

 

 

 

04/02/2012 

Levou-se um caderno de desenho e pediu-se à Ana que, nos intervalos das 

sessões, como trabalhos de casa, fizesse um desenho por dia. Desenhou insetos a 

partir do livro de ilustrações.  
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11/02/2012 

Escolheram-se quatro desenhos para a realização de quatro azulejos. Duas 

sugestões foram dadas por nós e duas pela Ana, através da sobreposição dos 

desenhos que fez de um cão que desenhou nas folhas de papel vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02/2012 

A Ana fez várias experiências, sobrepondo o desenho e criando novas formas que 

tivessem aplicação dentro dos limites do azulejo. De seguida, picotou as 

composições que fez com o desenho do cão e passou-as para os 4 azulejos, 

aplicando só os contornos. Escolheu outras imagens de animais do livro e 

desenhou-as em papel liso A4, com lápis de grafite. Depois resolveu pegar num 

folheto da geladaria, que ficava perto da sua casa, e começou a desenhar as 

imagens dos gelados. Foi sua iniciativa, porque tinha uma forte ligação com aquele 

espaço. 
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25/02/2012 

Chegámos a casa da Ana, que abriu a porta com um sorriso, com boa apresentação 

e cuidada ao nível da higiene. Verificou-se, que tinha a sala de trabalho preparada e 

a mesa forrada com jornais. Entrámos na sala de trabalho e mostrou o caderno de 

desenho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fez os trabalhos de casa que lhe destinámos, um desenho em cada folha do seu 

caderno. Observou-se o caderno de desenho da Ana e escolheram-se alguns 

desenhos para passar para o papel vegetal. Colocámos todos os materiais de 

desenho e pintura que ela tinha arrumado na sala em cima da mesa e juntaram-se 

os que trouxemos de casa. Começou a passar os desenhos que tinha feito para o 

papel vegetal, picotou três desenhos e pintou-os no azulejo.  
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Apercebeu-se que faltava água 

para lavar os pincéis e foi buscá-

la. O traço era descontínuo e 

inseguro. Fez um intervalo a meio 

da sessão, por volta das 15.30h, 

para lanchar e fumar um cigarro. 

A Ana começa a pintura dos 

contornos da imagem no azulejo a 

uma só cor com pincel de 

contorno/fino n.º2 

  

 

 

 

 

10/03/2012 

No final das sessões pedimos 

para arrumar todos os materiais e 

despejar a água. A Ana 

colaborado. 
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17/03/2012 

Fizemos observações orais enquanto a Ana pintava:”… pega no pincel de modo a 

que ele fique vertical; repara na linha que tens de fazer e quando colocas o pincel só 

paras no final dessa linha; depois molhas o pincel na tinta e voltas a fazer outra 

linha, e assim por diante…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/03/2012 - A Ana continuou a receber-nos bem-disposta e apresentável. A 

primeira coisa que fazia era ligar o rádio e contar como tinha corrido a sua semana 

na associação. 

 

 

Fez seis desenhos no diário gráfico mas só se aproveitaram 

dois, sendo a escolha dos mesmos efetuada com a sua 

observação mais atenta perante o questionamento. 

Pintou mais quatro azulejos, só com o contorno, com 

desenhos que retirou do caderno de desenho  
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31/03/2012 

Observámos os azulejos que já 

pintaram, tem 25 azulejos 

acabados. 

 

07/04/2012 

Não houve sessão A Ana não 

tomou a medicação corretamente, 

encontrava-se muito destabilizada. 

A família informou-nos da situação 

e acharam melhor não haver sessão. 

 

14//04/2012 

A Ana está com muito bom aspeto. Explicou o que lhe tinha acontecido com a 

medicação. Escolheu do livro dos animais algumas imagens novas para desenhar, e 

picotou. As feridas que tinha em redor da boca já tinham sarado. Conversou muito 

ao longo da sessão enquanto desenhava e picotava e esteve muito tranquila. 

 

21/04/2012 

Conversámos sobre a hipótese de ela fazer um azulejo com o logótipo da geladaria 

e o oferecermos aos donos, de modo a que as pessoas vissem o seu trabalho, já 

que é um local que ela e toda a família frequentam. 

Fomos à geladaria falar com a gerente para disponibilizar o desenho do logótipo, e 

fizemos a proposta. Os responsáveis da geladaria ficaram muito entusiasmados com 

a ideia e propuseram expor os azulejos. 

 

28/04/2012 

Desenhou várias vezes, por observação, o logótipo da geladaria. Umas vezes fê-lo 

com papel vegetal por cima da imagem original, outras de forma rápida em papel liso 

A4 e ainda de forma mais lenta observando cada pormenor. Fez a passagem do 

desenho do logótipo e picotou, escolheu as cores coincidentes com as do logótipo e 

pintou 4 azulejos com o mesmo desenho, escolhido por ambas. 
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05/05/2012 

Melhorou muito o traço, mas tivemos de estar sempre a recomendar que 

endireitasse o pincel, ou que reparasse quando este já não tinha tinta. 

 

12/05/2012 

Trouxemos os azulejos cozidos e ficaram bonitos. A Ana quis ir mostrar os azulejos 

à gerente da geladaria. Aceitou-se que se iria no final da sessão. Fizeram-se 

algumas perguntas sobre o que achava do trabalho que fazíamos nas sessões: se 

gostava de pintar e o que representava para ela, tendo respondido que lhe dava 

calma, relaxamento e lhe despertava a criatividade. 

 

19/05/2012 

Trouxemos para a sessão fotocópias de todos os desenhos que fez até ao 

momento, e pediu-se que começasse a dar títulos a cada desenho. 

 

26/05/2012 

A Ana fez alguns desenhos no diário gráfico, mas na própria manhã em que havia 

sessão. Nesta sessão só desenhou e esteve a ver os azulejos que já tínhamos feito. 

Gostou de uns e não gostou de outros. Ficou contente com o resultado do seu 

trabalho e escolheu um para oferecer à mãe. 

Fizemos algumas perguntas sobre o que estava a sentir com as sessões e o 

trabalho que se elaborava. Respondeu que ficava bem quando sabia que nós 

vínhamos, porque era terapêutico para ela, afirmando que teve várias terapias e esta 

era mais uma. Perguntou-se quais eram essas terapias e para que serviam, e a 

resposta foi: medicação; associação; psicólogo; a técnica/monitora, e que lhe 

serviam para “a cabeça estar bem”, para voltar a trabalhar e a estudar outra vez, 

para desabafar “os males da alma”; a monitora é uma pessoa com quem gosta de 

estar, pela sua maneira de ser; que este trabalho fá-la sentir relaxada e não estar 

ansiosa. 

 

01/09/2012 

Após as férias a Ana estava ansiosa por recomeçar. Tudo se manteve inalterável: a 

sala de trabalho, a mesa, os materiais e o facto receber-nos sempre com um sorriso. 
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08/09/2012 

Começou a desenhar livremente em folhas A3 com grafite. Foi uma sessão que 

decorreu de forma descontraída, em que conversámos enquanto ela desenhava sem 

observar nenhuma imagem. Pediu-se para desenhar figuras humanas, pessoas que 

ela conhece. 

 

15/09/2012 

Escolheram-se alguns desenhos, que a Ana já tinha em arquivo ao longo das 

sessões, para compor um painel. 

 

22/09/2012 

Elaborámos, em conjunto, um painel A2 com os vários desenhos de animais. 

Passou o painel para o vegetal e picotou. 

 

 

 

29/09/2012 

Foi desenhado por observação um 

retrato. Escolheu-se uma imagem 

de um livro de arte que 

disponibilizámos.  

 

 

 

06/10/2012 

Levou-se material, aguarelas, pincéis, papel e pediu-se à Ana que desenhasse 

livremente, diretamente com o pincel. 

Pintou um animal com técnica de aguarela. Foi uma experiência nova. Os 

movimentos que a Ana fez com o pincel na tinta de aguarela (pastilhas) e como 

pintou, são iguais aos que faz com a tinta do azulejo. 
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06/10/2012 

Combinámos marcar um encontro com o psicólogo com o intuito de trocar 

informações sobre a experiência que tem vindo a desenvolver, tanto em casa com o 

projeto como na própria associação. Para tal, fornecemos o endereço de e-mail, 

ficando de confirmar este encontro. 

 

13/10/2012 

A Ana fez o contacto direto com o seu psicólogo e trouxe o endereço de e-mail. 

Combinámos, em conjunto, o que iríamos escrever e o porquê. Informámos a mãe 

da Ana sobre esta intenção e obtivemos a sua concordância.  

 

20/10/ 2012 

Contatou-se o psicólogo via e-mail e marcámos uma reunião na associação com a 

presença da Ana. Preparámos, em conjunto o conteúdo da conversa que iríamos ter. 

Pediu-se para descrever o conteúdo das sessões que tivemos até ali e o que 

representavam para ela. 

 

27/10/2012 

Foi feita uma reunião entre nós, a Ana e o psicólogo na associação. Nessa reunião 

descreveu-se todo o projeto “A Arte vai a casa” realizado com a Ana, os objetivos e 

o teor do estudo de caso que se estava a desenvolver. Ela falou do seu trabalho de 

pintura em azulejo e da importância que têm as sessões que decorrem aos sábados. 

 

03/11/2012 

Ana contou como tinha corrido a sua apresentação na associação. Disse que estava 

muito nervosa, mas os colegas tinham gostado bastante do seu trabalho. 

Apresentou a foto que entretanto enviara ao psicólogo, em PowerPoint. Assistiram 

não só os colegas como outros técnicos da associação. 

 

10/11/2012 

Fomos convidadas a participar numa sessão das oficinas dirigida às necessidades 

educativas especiais do sector educativo do Centro de Arte Moderna (CAM). 
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“Eu sou o som”, como se chamava a atividade, em que a Ana esteve como 

mediadora entre os monitores responsáveis pela sessão e os jovens inscritos para 

aquele dia na oficina. 

 

17/11/2012 

Falámos sobre a sessão do CAM, e ela referiu que não tinha sido muito interessante 

em termos plásticos, porque se tratava de experiências com tecnologia e criação de 

sons, mas gostou do facto de ter-se sentido mais experiente e “mais normal” do que 

os outros participantes e ter podido ajudar os outros participantes. 

 

24/11/ 2012 

Começámos a escolher, juntamente com a mãe da Ana, os azulejos já pintados que 

poderiam integrar a exposição. Repetiu a pintura de alguns desenhos em azulejo, 

com cores diferentes, já com o intuito de ter mais material para levar para a 

exposição. Começou-se a fotografar os trabalhos que já estavam prontos para fazer 

o portfolio com a ajuda da Ana. 

 

24/11/ 2012 

Estes foram registos de uma parte do que se passou nas sessões ao longo do 

primeiro ano de ateliês exploratórios. Junta-se, em apêndice, um CD com os vídeos 

gravados durante as sessões. 
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ANEXO F. Sessões do projeto” A arte vai a casa” 

A IMAGEM E A ESCOLHA – Vídeo 1: Segmento 1;2;3;4;5;6;7 / Vídeo 2: Segmento 

1;2 

 

 

 

 

 

 

No final da sessão pediu-se à Ana para descrever o que tinha feito. 

Em seguida, pediu-se que voltasse a desenhar a mesma imagem para melhorar o 

desenho. No quarto desenho sucessivo, colocou a folha na vertical e começou a 

desenhar no canto inferior. Inquirida porque estava a desenhar assim no canto da 

folha respondeu “Porque me dá mais jeito, fica mais ao alcance da minha vista”. 

 

 

Foi solicitado que parasse e 

fizesse um exercício voltando a 

colocar o lápis na parte inferior da 

folha e num gesto contínuo 

traçasse uma linha em toda a sua 

altura, obrigando-a a esticar o 

braço, ampliando o movimento e 

ocupando mais espaço na folha.  
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Em seguida, retomou o desenho da macaca, outra vez com a folha no sentido 

vertical, desenhando livremente e comentando: “…já estou a atinar com isto, já 

estou a atinar com isto!”. 

No final da sessão voltou a fazer-se uma síntese e perguntámos qual dos desenhos 

feitos o que escolhia para pintar no azulejo, ou seja, o que mais gostava. 

Escolheu o último desenho que fez e perante esta escolha, procurou esclarecer-se 

se realmente escolhia o desenho que mais gostava ou o que as outras pessoas 

poderiam gostar, respondendo que não lhe interessava assim tanto se as outras 

pessoas gostariam ou não, mas não deixou de salientar que “…era importante que 

as pessoas conhecessem a minha obra”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sessão acabou e os desenhos foram guardados numa pasta própria e todos os 

materiais utilizados arrumados numa tarefa conjunta. Fomos beber um café.  
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DA ESCOLHA AO DESENHO 

O objetivo desta sessão foi encontrar, nos desenhos que a Ana fez e que têm 

dimensões maiores por serem feitos livremente em papel A3, partes ou pormenores 

do desenho que coubessem numa esquadria do tamanho próprio do azulejo (14cm x 

14cm). Foi-lhe explicado que teria de fazer o contorno de um azulejo já cozido em 

cima de uma folha de papel vegetal, que era a medida exata a colocar em cima do 

desenho, para depois pintar no azulejo. O desenho foi passado para o papel vegetal, 

a seguir picotado e posteriormente passado com carvão em pó para o azulejo de 

modo a que a figura servisse de referência na pintura. Antes desta etapa, optou-se 

por pedir para realizar todo o processo de observação da imagem e o desenho como 

costumava fazer com as imagens e sem a esquadria feita no papel, para que apenas 

com o seu olhar pudesse já fazer uma pré-seleção da parte que queria realçar e 

pintar no azulejo. Focou-se na parte da cabeça do pássaro, como se pode ver na 

figura. 
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Pediu-se, depois, para colocar o 

papel vegetal com a esquadria 

feita em cima da cabeça do 

pássaro, que ela tinha 

desenhado, e passasse o 

desenho. 

 

 

 

Na etapa seguinte, e de acordo com a programação desta sessão, pintou 4 azulejos 

com a parte que ela própria selecionou do desenho que fez da cabeça do pássaro e 

colou o picotado em duas posições diferentes no azulejo. Indicou-se a cor com que 

teria de fazer os contornos, à medida que pintou cada zona perante a paleta que 

tinha à disposição (amarelo, azul cobalto, verde cobre, azul claro, manganês). 

 

 

 

 

 

 

 

DO DESENHO À MEMÓRIA 

Nesta sessão começámos por fazer uma síntese do trabalho efetuado até ao 

momento. Pediu-se a Ana para descrever todas as etapas do trabalho desde a 

primeira sessão e começou a dizer, num discurso corrido, não muito claro, o que 

tinha feito. Mesmo percebendo o que estava a dizer, pedimos que falasse de uma 

forma mais pausada e descrevesse cada etapa do processo, desde a escolha das 

imagens, do desenho, da passagem para o vegetal, à picotagem e pintura. Depois 

de lhe ter sido solicitado, três vezes, para que repetisse mais pausadamente e de 

forma clara, conseguiu descrever lembrando-se de todas as etapas. Entretanto, 

pedimos para ir buscar os desenhos e todo o material de registo das sessões 
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anteriores, e para organizar, à medida que descrevia, o que tinha feito. Assim 

acabou por ordenar o trabalho desde a primeira sessão ao mesmo tempo que 

revelou a organização da sua memória. Depois deste trabalho, passámos a uma 

segunda tarefa nesta sessão. Como a Ana desenha a partir da observação de 

imagens de figuras de animais, usa a folha de papel livremente colocando o 

elemento isolado. Colocou-se, como objetivo, que as figuras que desenhava 

deveriam ter um contexto que envolvesse os animais. Tendo em conta o elemento 

isolado, na última sessão, foi pedido que escolhesse parte do pássaro (a cabeça) 

para colocar na esquadria do azulejo, e que observando o azulejo já cozido 

desenhasse o resto do pássaro numa folha de papel A3. Questionou-se se o 

pássaro que desenhou poderia estar inserido numa paisagem ou num ramo de 

árvore, ou outros elementos que preenchessem a folha, criando um contexto para 

aquele desenho. 

 

 

 

A Ana começou por fazer uma paisagem, 

algumas linhas que definiam o horizonte e 

outros elementos gráficos aleatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

DESENHAR SEM MODELO 

A penúltima sessão foi estruturada com o objetivo de continuar a promover a 

autonomia da Ana perante as técnicas que tinha aprendido, criando situações onde 

ela expusesse a sua criatividade. Pedimos para pintar um azulejo livremente, sem 
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qualquer orientação. Começou por pegar no picotado da cabeça de pássaro e 

passa-lo para um azulejo. 

 

Pediu-se para pintar como se não estivesse 

mais ninguém presente. Pintou os contornos, 

como habitualmente, e escolheu as cores. 

Foi fazendo comentários enquanto pintava o 

azulejo: “Vou fazer isto! É o que me deu para 

fazer! É o que tenho na cabeça para fazer”. 

Fizeram-se momentos de pausa e síntese do 

trabalho efectuado até ali.  

 

 

 

 

Durante todo o tempo em que esteve a 

pintar conversou sobre o que estava a 

fazer. Referiu que gostava de cruzes 

porque lhe fazia lembrar os mortos. 

Perguntou-se se era crente, tendo 

respondido que qualquer coisa exige 

sempre um criador, e deu o exemplo 

dizendo: “Um relógio exige um relojoeiro, 

o Universo exige um criador e esse 

criador é Deus”. Depois resolveu fazer o 

desenho de dois cavalos, simplesmente 

porque gostava da imagem que tinha 

visto num dos livros em outras sessões. 
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O objetivo primordial em todo o processo foi a procura de associar o trabalho que a 

Ana realizava no ateliê à sua identidade e aos seus valores pessoais. Tal foi 

demonstrado, claramente, no momento em que pintou o azulejo a partir da sua 

expressão livre e sem orientações. Indagou-se se ela se sentia criadora e respondeu 

que sim, afirmando ainda que era criadora de arte, a arte de fazer azulejos e 

desenhos. Quando acabou de pintar o azulejo, foi informada que tínhamos 

programado para esta sessão a utilização de outra técnica de pintura. A aguarela e a 

tinta-da-china. Foi uma sessão em que a finalidade era libertá-la das programações 

mais rígidas que tinham sido feitas nas sessões anteriores, deixando-a desenhar e 

pintar livremente, tendo como orientação o que já tinha aprendido. 

 

 

EXPERIMENTAR A TÉCNICA COMO MÉTODO 

A existência de um método contribui para 

focar o objetivo do que pretendemos 

atingir. Nesta sessão foi essencial 

observar a Ana a realizar as tarefas que 

tinha experimentado até ali, e que tinha 

praticado e repetido inúmeras vezes. Sem 

se dar qualquer orientação, foi proposto 

que utilizasse os materiais que tinha à 

disposição no ateliê e, desde desenho até 

à pintura, podia fazer o que lhe apetecesse.  
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A Ana começou por desenhar uns peixes por observação, e começou a 

experimentar as aguarelas diretamente no papel sem desenhar primeiro. 
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ANEXO G. Exposição dos azulejos da Ana 
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ANEXO H. Desenhos do Carlos 2012 
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ANEXO H (cont.) 
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ANEXO I. Ilustrações do Carlos num livro de poesia 
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