
As marionetas de São Lourenço, muito parti-

culares, foram o objeto mediador e passaram 

a fazer parte do encontro entre todos os 

envolvidos: o grupo que frequenta este Cen-

tro, a equipa terapêutica que os acompanha 

e a equipa do Museu da Marioneta. Entre o 

Museu e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Lisboa, ao longo de alguns meses, confirma-

ram-se as potencialidades terapêuticas das 

marionetas, identificadas e reconhecidas ao 

longo do século XX por médicos, psicólogos,  

e outras pessoas ligadas à e saúde mental.

Desde as suas origens ligadas a rituais e a 

práticas ancestrais de saúde, as marionetas 

sempre representaram um instrumento de  

auxílio nesta área do comportamento huma-

no. Na década de 30 do século passado surgi-

ram, pela mão da psicanalista suíça Madeleine 

Rambert os primeiros registos científicos da 

utilização da marioneta em práticas terapêuti-

cas na área da psicologia e da psiquiatria. 

Uma visita ao Museu da Marioneta  
pode levar-nos para outros horizontes.
Em setembro de 2021, um pedido 
de visita ao Museu da Marioneta, 
aparentemente igual a tantos outros  
que recebemos, acabou por ser o início 
de um percurso muito importante  
para várias pessoas.

Marionetas 
interventivas

Susana Alves,  
equipa do Serviço Educativo  
do Museu da Marioneta

O que pode fazer  
um Serviço Educativo

Marionetas criadas pelos participantes  
e equipa do Serviço Educativo durante o projeto

TEMA - O PODER DA MARIONETA

Rambert trabalhou sobretudo na área das neuroses infantis 

acreditando que “(a marioneta) é um meio de transferência 

muito importante que facilita a expressão dos sentimentos 

inconscientes da criança. É, de certa forma, a materialização 

de um corpo no qual a criança projeta a sua alma”. Também 

no mesmo período e igualmente na área infantil, a pediatra 

Margaret Lowenfeld apresentou à Sociedade Britânica de 

Psicologia o seu instrumento de diagnóstico e terapêutico 

Word Technique onde usava bandejas com areia e brin-

quedos como meios para as representações dos mundos 

interiores.

Anos mais tarde, na segunda metade do século XX, do outro 

lado do atlântico, o médico Jaime Rojas-Bérmudez também 

usou a marioneta em contextos terapêuticos com adultos. 

Este psiquiatra de origem colombiana a residir em Buenos 

Aires foi profundamente influenciado por Levy Moreno, cria-

dor do Psicodrama e pioneiro na terapia de grupo. Durante 

a década de 1960, Rojas-Bérmudez desenvolveu a técnica 

de construção de imagens psicodramáticas que, até hoje, 

tem sido uma linha de orientação para terapeutas em várias 

partes do mundo.

Através desta transferência, o canal de comunicação entre 

médico e paciente e entre o paciente com o seu Eu (interior) 

aumenta exponencialmente, facilitando o desenvolvimento 

do processo terapêutico e, sobretudo, trazendo uma melho-

ria significativa à qualidade de vida do paciente.

No seu livro Títeres en la clinica ou el regresso de la Preciosa 
(1995), a terapeuta e investigadora chilena Marta Fernán-

dez refere: “A cura está na capacidade que as marionetas 

nos dão para nos conectarmos com qualidades que fomos 

perdendo de vista, e assim que recuperamos, passamos a 

estar de mão dada pelos caminhos do humano, do simples, 

do espanto e do riso”. 

As marionetas potenciavam, no contacto com o paciente, 

uma maior liberdade de raciocínios, de partilhas emocionais, 

de conforto e confiança. E as melhorias na saúde mental dos 

pacientes tornaram-se cada vez mais evidentes.

“Museu à medida” do Centro Comunitário  

de Saúde Mental de Odivelas

Em setembro de 2021 o Museu da Marioneta foi contactado 

por uma terapeuta do Centro Hospitalar de Lisboa, a solicitar 

uma visita guiada ao Museu, para um grupo de utentes do 

Centro. Após a visita, e perante a curiosidade dos visitantes, 

a terapeuta falou com a equipa do SE e lançou-se na aven-

tura de um projeto de continuidade com o Museu. “Museu à 

medida” foi a proposta que respondeu a esta aventura.

Depois deste primeiro contacto com o universo das mario-

netas, já com o projeto delineado, os participantes escolhe-

ram sem hesitação para objeto de trabalho as marionetas 

de São Lourenço. A escolha da técnica de manipulação – a 

manipulação à vista – foi para todos um desafio, tanto pela 

construção de cada uma das personagens como, depois, 

pela manipulação das mesmas. O ator, todo vestido de 

preto, “desaparece” deixando apenas visível a marioneta que 

ele “veste” e manipula, com os seus braços e mãos. Nesta 

invisibilidade, o corpo do ator é convocado por inteiro para 

dar vida à marioneta.

Através de uma equipa multidisciplinar o projeto, ganhou 

uma dinâmica própria, com um calendário de diversas 

valências e etapas: construção plástica, incorporação de 

movimento e dança, encenação e apresentação. O processo 

dos participantes foi permanentemente acompanhado pelas 

terapeutas em estreita ligação com os restantes profissio-

nais na área de psicologia do Centro Hospitalar. À medida 

e ao ritmo de cada um, foram surgindo as personagens, 

construiu-se a narrativa, projetou-se o espaço cénico de uma 

pequena peça de teatro intitulada Aldeia da Serra.  

Resultado de anos de investigação,  
há centenas de trabalhos publicados sobre 
a temática das práticas terapêuticas com 
marionetas. Este tipo de práticas permite 
que o paciente transfira para o objeto 
(a marioneta) tudo aquilo que de forma 
consciente e direta não conseguia exprimir.

Uma outra maneira de dizer que não é só 
em palco, no seu contexto primordial de 
entretenimento, que as marionetas podem 
promover a empatia: este poder empático 
foi identificado pela psiquiatria.
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MUSEU À MEDIDA

Às vezes um encontro não é suficiente. Por isso  

foi criado o projeto “Museu à medida”, em que o Museu 

da Marioneta convida escolas e outras instituições para 

projetos de longa duração. 

A equipa de Serviço Educativo, em conjunto com  

a entidade interessada, desenvolve, durante um período 

temporal não inferior a dois meses, a construção de um 

projeto em torno da arte da marioneta. O processo de 

trabalho abrange todas as áreas dessa construção coletiva: 

desde a conceção e criação da narrativa, passando  

à construção das marionetas, desenvolvimento cénico  

e dramatúrgico, encenação e apresentação final do projeto. 

Nas salas do museu podemos ver peças muito diferentes, 

e podemos apreendê-las também de maneiras muito 

diferentes: pela sua história, pela sua configuração formal  

e estética, pela narrativa, entre muitas outras 

características. É destas diferentes leituras que surgem 

curiosidades, questões, memórias pessoais ou partilhadas. 

No “Museu à medida” todo este processo acontece numa 

relação de continuidade e, consequentemente, mais 

aprofundada, onde os participantes sentem e vivem  

o poder transformador da arte da marioneta, transversal  

a muitas vertentes.
Desenhos preparatórios e conceção das personagens pelos participantes no projeto. 

TEMA - O PODER DA MARIONETA

Foram ultrapassados medos, superadas dúvidas, alcança-

das metas. A partilha, a confiança, o potencial de cada um, 

revelavam-se em cada sessão do projeto. Os participantes 

conceberam as marionetas, deram-lhes vida, delinearam a 

narrativa, ultrapassaram a timidez e apresentaram o espetá-

culo perante uma plateia.  

Projetos como este consolidam a razão de ser de um museu: 

disponibilizar o seu acervo e suscitar a partilha de conheci-

mentos e descobertas, mas também criar pontes e relações 

entre as pessoas, surgindo desse encontro possibilidades 

transformadoras.

A equipa do Serviço Educativo do Museu da Marioneta tem 

como missão partilhar e dar a conhecer as potencialidades 

da arte da marioneta. O conjunto de propostas é vasto, diri-

gido a um leque alargado de públicos, com idades, contextos 

e necessidades diferentes. Estas atividades traduzem-se não 

só nas visitas, mas também em oficinas criativas, ateliers de 

longa duração, encontros, debates, exposições e espetáculos.  

Nas oficinas dinamizadas pela equipa do museu descobrem-

-se e aprendem-se as técnicas de construção e manipulação 

de marionetas, aborda-se o poder da palavra e da ação 

de ‘dar vida’ ao objeto inanimado. E se esta abordagem é 

sobretudo de caráter criativo e lúdico, numa perspetiva mais 

particular e aprofundada do trabalho com marionetas, estas 

oficinas têm uma significativa intervenção no desenvolvi-

mento de competências várias, afetivas ou psicomotoras. 

São um estímulo para a criatividade, para a palavra e para 

o diálogo. As oficinas realizadas em contexto hospitalar são 

exemplos particularmente expressivos. Em formato presen-

cial ou online, o Serviço Educativo do Museu tem vindo a 

trabalhar desde há quatro anos nesta área.

Projeto concebido e acompanhado por: Filipa Camacho e Susana Alves.  
Som e luz do espetáculo final: Rui Seabra

“Quem sou eu e quem quero que a minha personagem seja?” 

No verão de 2021, aproveitando o abrandamento da pandemia, 
a equipa terapêutica recomeçou a planear as saídas culturais  
na comunidade. Estando o grupo da Área de Dia (AD) envolvido  
em atividades relacionadas com Animação e Ilustração, impunha-se 
realizar uma visita ao Museu da Marioneta.
O entusiamo do grupo durante a visita guiada à exposição 
permanente do Museu foi tal, que a Guia propôs a realização  
de uma parceria artística entre a Área de Dia (AD) do CCSMO  
e o Serviço Educativo do Museu.
As Marionetas de São Loureço foram escolhidas como inspiração  
para o projeto por oferecerem a oportunidade de explorar a marioneta  
de corpo inteiro, em que o artista veste o boneco e integra-o como  
parte de si. Ao mesmo tempo, protegido por vestes negras, desaparece  
no palco, colocando o ‘boneco’ como foco do público, obtendo assim 
uma sensação de segurança que não existe no teatro comum.
Aqui deu-se início à fase mais complexa do processo. Os utentes,  
no papel simultâneo de criadores e atores, teriam de selecionar  
as características físicas, psicológicas e emocionais das suas 
marionetas. Qual o aspeto físico, como respiram, como se movem? 
Quais as suas qualidades, defeitos, que valores defendem? Para definir 
tudo isto foi necessário um trabalho profundo de autoconhecimento. 
Encontrar resposta para as questões:  “Quem sou eu e quem quero 
que a minha personagem seja?”
A procura dessas respostas foi inicialmente trabalhada nas sessões  
de psicologia individual e de grupo, nas atividades de terapia 
ocupacional, de dança movimento terapia e no ateliê de artes  
da Área de Dia, utilizando a dimensão da marioneta como ferramenta 
terapêutica. 
A construção física da marioneta, a estrutura do guião, a escolha  
de cenários e tudo o que se prende com a parte cénica do espetáculo 
foi trabalhado na segunda fase do projeto nas deslocações semanais 
ao Museu da Marioneta.
O desafio era grande, levou-nos a todos a sair da nossa zona  
de conforto. Mas a equipa do Serviço Educativo do Museu esteve 
sempre ao nosso lado. Ombro a ombro, partilhamos saberes, 
experiências, dúvidas, receios e inquietações. Esta viagem culminou 
numa apresentação final no palco, que excedeu todas as expectativas 
imagináveis. 

Ana Sarmento, terapeuta ocupacional

Foto da apresentação da peça Aldeia da 
Serra, uma povoação portuguesa atingida 
por um longo inverno que leva os seus 
habitantes à reclusão e isolamento.
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O Centro Comunitário de Saúde Mental em Odivelas (CCSMO) é uma 
estrutura pública, pertencente ao Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 
que fornece cuidados de saúde mental e psiquiatria à população adulta do 
distrito de Lisboa. Entre os vários serviços que o CCSMO oferece encontra-se 
a valência de Área de Dia (AD) que consiste num programa de reabilitação 
psicossocial de grupo cujo objetivo final é a capacitação e o empoderamento  
de pessoas que se encontram a vivenciar algum tipo de fragilidade mental 
que lhes limita ou impossibilita uma integração social, familiar ou profissional 
satisfatória.

Sinto que crescemos como grupo 
em união e solidariedade.  
Flora

Foi um prazer (…) pelo grau de dedicação, 
ideias, divertimentos e outras ajudas.  
António

Trabalhar num projecto desta escala  
foi uma experiência complexa e rica.  
David

Foi uma aventura de dentro para fora,  
de outro mundo (só nosso) para o real.  
Trapesco

Transformou-se em algo que ficará  
para sempre na minha memória.  
Soraia “Cláudia” Marques


