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Resumo: Os autores revisam na literatura informações referentes à utilização da atividade artística
em saúde mental. Discutem alguns dos aspectos habitualmente explorados nessa atividade, como a
promoção da comunicação por vias diferentes das habituais, desenvolvimento de habilidades motoras e
aumento da auto-estima. Questionam a coerência interna dos referenciais teóricos que fundamentam
tais práticas e o quanto o exercício terapêutico a partir de tais referenciais pode ou não ser ético. Ques-
tionam ainda até que ponto a “arte dos loucos “ pode estar repleta de conteúdos discriminatórios. Final-
mente, oferecem outros pontos de vista a partir dos quais se pode compreender e utilizar a atividade
artística no processo terapêutico.
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A atividade artística como recurso terapêutico em saúde mental
De acordo com as novas propostas terapêuticas em saúde mental

desencadeadas pelo movimento da Reforma Psiquiátrica, a atividade artística tem
assumido um lugar importante. Este trabalho se propõe a comentar alguns aspectos
dessa prática.

Empiricamente percebe-se que os profissionais do campo da saúde mental acre-
ditam na arte como recurso terapêutico na medida em que ela permite:

• promoção de recreação;
• desenvolvimento de habilidades motoras e visuo-espaciais;
• aumento da auto-estima;
• obtenção de material passível de interpretação;
• efeito “tranqüilizante”.

Embora tais aspectos da atividade artística possam realmente contribuir no pro-
cesso terapêutico, acreditamos que outros possam melhor justificar o emprego da
arte em saúde mental. Propomo-nos a listar alguns destes outros aspectos e comentá-
los brevemente.

Expressão através de uma linguagem não verbal

O paciente psiquiátrico muitas vezes tem uma dificuldade em expressar seus
pensamentos e sentimentos através da fala. A atividade artística oferece, portanto,
um outro canal de comunicação.
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Função integrativa, permitindo a socialização

As oficinas de expressão são desenvolvidas geralmente em grupos, em que se
estimula a interação social. Tal prática permite uma experiência afetiva gratificante
em comunidade.

O ato criativo é terapêutico por si só

Partindo-se do princípio de que o ato criativo é desencadeado por um estado
motivacional de “insatisfação” ou desacordo interno, percebe-se que através da ex-
pressão há um alívio catártico, construtivo, que além de proporcionar prazer,
reestabelece o equilíbrio emocional do sujeito.

O processo criativo permite que se dê materialidade à psicose

Os elementos da psicose, como os delírios e as alucinações, embora o paciente
os perceba como reais, figuram em um terreno subjetivo. O ato criativo, na medida
em que permite a expressão de uma idéia delirante ou de uma alucinação, confere a
eles caráter simbólico, trazendo-os para o terreno objetivo. Em outras palavras, soci-
aliza-se uma vivência que anteriormente era exclusiva do paciente. Obviamente, isso
reflete o manejo com mais maturidade de dificuldades íntimas.

 Reelaboração de aspectos conflitantes da personalidade

Uma vez que o material expresso na produção artística provém das vivências
afetivas do paciente, o fato de visitar tais vivências e reexperimentá-las no processo
criativo resultará, evidentemente, em reorganização emocional.

Através do acima exposto percebemos que diversos pontos de vista endossam
a utilidade da atividade artística como recurso terapêutico em saúde mental. Cremos
necessário que haja um estímulo entre os profissionais que lidam com enfermos
psiquiátricos no sentido de explorar os benefícios que a prática artística possa pro-
porcionar a tais pacientes.

Finalmente, não defendemos que se transformem “loucos” em “gênios”, crian-
do-se assim uma nova corrente artística – “a arte dos alienados”. Nossa idéia é que,
uma vez seja a arte inerente ao ser humano e vinculada a elementos e vivências
primitivas, seja utilizada o melhor possível em pessoas portadoras de sofrimento
psíquico, que geralmente funcionam em um padrão mais regressivo.
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La actividad artística como recurso terapéutico en salud mental

Resumen: Los autores revisan en la literatura informaciones referentes a la utilización de la actividad
artística en salud mental. Se discuten algunos de los aspectos habitualmente explotados en esa actividad
como la promoción de la comunicación por vías diferentes de las habituales, desarrollo de habilidades
motoras y aumento de la autoestima. Cuestionan la coherencia interna de los referenciales teóricos que
fundamentan tales prácticas y lo cuanto el ejercicio terapéutico, a partir de tales referenciales puede o no
ser ético. Cuestionan aún hasta que punto el “arte de los locos” puede estar repleta de contenidos
discriminatorios. Finalmente, ofrecen otros puntos de vista a partir de los cuales se puede comprender y
utilizar la actividad artística en el proceso terapéutico.

Palabras Clave: Reforma psiquiátrica; Sufrimiento psíquico; Arte; Expresión no verbal.

The artistic activity as a therapeutic resource in mental health

Abstract: The authors review in the literature information referent to the use of artistic activity in
mental health. They also discuss some of the aspects generally explored in this activity, such as the
promotion of communication through means different from the habitual ones, the development of motor
abilities and the increase of self-esteem. They question the internal coherence of theoretical referential
that are the foundation to such practices and how much therapeutical exercise from those theoretical
referents may or may not be ethical. They also question to what point the “art of the nuts” may be full of
discriminatory content. Finally. They offer other points of view from where one may understand and use
artistic activities in the therapeutic process.
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