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RESUMO

Este

trabalho

apresenta

contribuições

decorrentes

do

processo

arteterapêutico em idosos asilados, indicando aspectos benéficos, transformadores
e possibilidades de ampliação dos limites pessoais deste público.

Palavras-chave: arteterapia – idosos – instituição de longa permanência para idosos
(ILPI) – transformação.

ABSTRACT

This essay presents contributions arising from arttherapeutic process in
institutionalized elderly, indicating beneficial aspects, transformers and
possibilities for expansion of personal boundaries of this public.
Key-words: art therapy – elderly – Institute for the aged – transformation.
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APRESENTAÇÃO

A formação em Artes Cênicas e a Licenciatura em Artes já não eram
suficientes a mim naquele momento. Mas o quê eu poderia fazer? Demorei um
tempo até achar o curso ideal. Eu desconhecia a área Arteterapêutica. Mas, ao
mergulhar neste universo, senti-me acolhida e integrada.
Foi difícil a escolha do público do meu estágio em Arteterapia. Ela foi decidida
por um telefonema, que considerei um chamado de Deus. Uma determinada
Instituição Asilar ligou pedindo ajuda financeira e me veio, então, um estalo: “Talvez
eu possa ajudar de outra maneira!” E falei sobre a Arteterapia. Na semana seguinte
eu já começava o estágio na instituição.
Algo me chamou a atenção assim que cheguei ao local: lá não havia muros
propriamente ditos, mas cercas, num lugar de muito verde, no alto de um morro,
onde dá para se observar algumas casas e uma linda paisagem composta por
muitos morros ao longe. Inicialmente, e erroneamente, julguei que eles se sentissem
bem naquele local, mas pude perceber em poucas semanas, que as cercas eram
muito mais “fortes” e “visíveis” do que pareciam. As cercas não eram aquelas que
delimitavam o espaço físico em si, mas as psíquicas e individuais, que limitavam o
ser expressivo de cada um e precisavam ser expandidas, rompidas, transpostas...
através da ARTETERAPIA.
E, assim, surgiu o tema deste estudo.
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INTRODUÇÃO

A vida de um idoso asilado é bem diferente da de um idoso que vive com
familiares e amigos. Em ambos os casos o idoso tem de lidar com restrições e
perdas, mas elas tendem a agravar-se com o distanciamento do ambiente familiar e
afetivo. O ócio é um dos fatores que mais influencia na diminuição do tempo de vida
das pessoas, pois leva à depressão e ao desejo pela morte. A luta é diária, mas os
limites espaciais estreitos vão aumentando a sensação de aprisionamento do corpo,
que já se encontra mais debilitado e menos ativo, até aprisionar de vez a alma. E foi
a partir desta constatação que se buscou desenvolver um estudo sobre a eficácia da
utilização de estratégias arteterapêuticas nesses ambientes, visando expandir os
limites internos e até externos de seus residentes, melhorando, assim, a sua
qualidade de vida.
A Arteterapia apesar de não ter seu início tão recente, ainda é pouco utilizada.
Trata-se de um casamento perfeito entre arte, terapia e expressão. Sua indicação é
das mais variadas, desde a profilaxia à cura de problemas psicológicos e da alma. E
é dentro de um ambiente altamente restrito e inóspito, que é o caso de muitas
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), que este estudo
desenvolveu-se, baseado nos pressupostos de estudos bibliográficos e ilustrado por
alguns trechos das sessões arteterapêuticas realizadas no estágio. Ao final do
mesmo procurou-se responder à seguinte questão: O processo arteterapêutico
aplicado em idosos residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPI) favorece a expansão dos limites internos, melhorando a sua qualidade de
vida?
O estudo ficou dividido em quatro capítulos, organizados da seguinte forma:
No primeiro capítulo procurou-se mostrar um pouco da realidade de se chegar
à velhice, com dados numéricos internacionais e nacionais, as dificuldades
enfrentadas pelos idosos em sua vida diária e, principalmente, as mudanças
corporais que levam à percepção da chegada à velhice.
No segundo capítulo, foi apresentado um breve histórico das ILPIs, com
dados numéricos nacionais e um pouco da realidade dos idosos nelas residentes,
com o objetivo de nos fazer refletir sobre a condição de vida dos mesmos.
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No terceiro capítulo discorreu-se sobre a Arteterapia. Após um breve histórico
sobre este processo terapêutico, a explicitação de alguns termos e conceitos,
algumas estratégias e materiais expressivos e suas aplicações, foram apresentados
para que se pudesse compreender melhor de que modo ela pode contribuir para a
melhoria das condições de vida das pessoas.
E no último capítulo, foi feita a conexão entre os capítulos anteriormente
citados, relatando alguns fatos relevantes do estágio com idosos em uma ILPI, além
de apresentar imagens que os ilustram. A Arteterapia foi inserida neste ambiente
com o objetivo de favorecer a expansão dos limites internos, melhorando a
qualidade de vida de um grupo de idosos asilados, e possibilitar verificar a
importância deste processo no tratamento de idosos institucionalizados de forma
permanente. Linguagens e estratégias expressivas variadas foram utilizadas com o
intuito de identificar e sinalizar as que se mostraram mais significativas, resgatando
a autoestima, aumentando ou gerando, assim, melhores expectativas de vida, que
podem ser observadas através de imagens do próprio estágio.
Por fim, espera-se que este estudo possa fornecer dados úteis ao
aprofundamento das questões sobre os desafios do envelhecimento, e da vida em
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), utilizando a Arteterapia como
agente regenerador, transformador e libertador.
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CAPÍTULO I

O IDOSO

Imagem 1 - Estou velha. E agora?

Acervo pessoal da autora

Todos queremos chegar à velhice; ao chegarmos a ela, entretanto, todos a
renegamos.
Quevedo

Este

capítulo

pretende

destacar

alguns

aspectos

do

processo

do

envelhecimento humano e seus efeitos nos indivíduos, traçando relações entre
tempo, espaço, sociedade e aceitação própria. Conceitos, estatísticas e leis de
apoio ao idoso também serão abordados a fim de fundamentar o tema desenvolvido
neste capítulo.
Espera-se que, a partir dos conteúdos apresentados no capítulo, possa-se
refletir sobre a velhice em sua totalidade, observando aspectos relevantes e
dificuldades enfrentadas por todos os indivíduos ao chegarem à determinada fase da
vida, percebendo que esta condição não é exclusiva a alguns, mas que envelhecer
faz parte da vida de todos.
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1.1 ENVELHECIMENTO
“Envelhecer é torna-se velho ou mais velho; fazer que pareça ou parecer mais
velho; fazer perder ou perder o frescor; fazer ficar ou ficar fora de moda ou de uso”.
É o que diz o iDicionário Aulete1. Mas será que essas definições se aplicam às
pessoas? Será que envelhecer significa começar a ter rugas, cabelos brancos, usar
gírias ou roupas “fora de moda”, sentir dores nas costas ao se abaixar, usar óculos
para leitura? O que é que se faz (ou se deixa de fazer), ou o que se usa que torna as
pessoas velhas perante os outros? Quando uma pessoa começa a considerar-se
velha? Quanto tempo é necessário para se ficar velho? Décadas? Anos? Meses?
Ou dias? No mundo em que se vive atualmente, onde o avanço tecnológico ocorre a
cada instante, onde as notícias se espalham em questão de minutos e percorrem os
cinco continentes, onde uma música é considerada velha após dois meses de
lançada, o que dizer de um ser humano? A partir de que idade se é considerado
idoso? Há uma idade específica ou são as atitudes ou a qualidade da saúde que dita
quem está velho ou não? São muitas as perguntas a cerca deste assunto sem uma
resposta global, padronizada.
Não há uma idade universalmente aceita como limiar da velhice. As
opiniões divergem de acordo com a classe econômica e o nível cultural, e
mesmo entre os estudiosos não há consenso. No olhar demográfico, a
velhice está focalizada, prioritariamente, pelos limites numéricos. A
medicina, as instituições assistenciais, culturais e burocráticas, pública e
privadas estabelecem números, que variam de 60 a 65 anos, para
caracterizar a velhice. De acordo com a Organização Mundial da Saúde a
idade em que se chega à velhice é fixada em 60 anos para países em
desenvolvimento e no terceiro mundo e 65 anos em países desenvolvidos,
classificação que busca vislumbrar a situação econômica e social de cada
2.
país

Mas será que esta fase da vida pode ser delimitada por números invisíveis?
Ou serão as marcas do tempo em cada indivíduo que traz um significado, uma
sensação de pertencimento a ela? São muitos os acontecimentos da vida em que se
podem criar “divisões” ou diferenciar “etapas”. Mas quando se refere a um tempo
cronológico e comum a todos os indivíduos seguem-se alguns padrões, organizados
em quatros fases: a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, tendo cada
uma seus limites e possibilidades. Cada fase da vida apresenta aspectos positivos e
1. Disponível em: http://aulete.uol.com.br/envelhecer, acessado em 20/01/14.
2. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v44n2/24.pdf, dados retirados de Brasil. Min. da
Saúde. Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas. Brasília; 2004. Acessado em: 20/01/14.
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negativos que contribuem no crescimento de cada um e é por esse motivo que se
deve encarar a velhice com naturalidade, segundo Silva e outros (2005).
Infelizmente são os aspectos negativos do envelhecimento que prevalecem
devido a uma longa história de rejeições, apesar de a velhice ter vantagens como o
acúmulo

de

experiências,

histórias,

sabedoria

e

ter

presenciado

muitos

acontecimentos históricos, dentre outros. Como se pode ver, ainda, em Silva e
outros (2005, p.69):
[...]a deteriorização gradual dos processos sensoriais leva o idoso a se
isolar e causa considerável impacto sobre seu psiquismo, alterando sua
auto-imagem; já que muitos de seus amigos já morreram ou se encontram
também bastante limitados pelo próprio processo do envelhecimento ou por
enfermidades crônicas.

E continua mais a frente:
Ao longo dos tempos, a terceira idade despertou e ainda desperta para
muitos, sentimentos negativos, como piedade, medo e constrangimento. Por
isso, o desejo de controlar o envelhecimento é um anseio legítimo de muitas
pessoas em fase de envelhecimento, e sem dúvida faz parte da sua busca
pela felicidade. A decadência do corpo pode trazer a infelicidade, uma vez
que a consciência de sua condição pode gerar a depressão. Talvez seja por
isso que a rejeição à terceira idade é um mecanismo de defesa natural do
homem. Porém, a aceitação da terceira idade como uma realidade e a
compreensão de que se pode ser plenamente feliz em qualquer idade é o
caminho mais correto para se evitar a infelicidade. No CRI, como em outros
centros de referência, é grande a preocupação em manter o idoso em
atividade, em sociedade, promovendo o desenvolvimento intelectual com
atividades como computação, crochê e pintura; e o desenvolvimento físico
com atividades aeróbias, ginástica e ioga. (ibdem, p. 70)

Sobre essa continuidade no desenvolvimento intelectual e físico que Ullman
(1920)3 se coloca:
A juventude não é um período da vida. É um estado de espírito. É o vigor da
vontade, a qualidade da imaginação, a força das emoções, a predominância
da coragem sobre a timidez, do desejo de aventura de preferência ao amor
à comodidade. Ninguém envelhece pelo simples fato de viver um
determinado número de anos. As pessoas só envelhecem quando
abandonam seus ideais. Os anos enrugam a pele, a desistência do
entusiasmo enruga a alma.

Para muitos, esta é a fase da vida em que se começa a parar ou diminuir sua
produtividade; entretanto, há pessoas que começam a “viver” nela. Alguns nomes
como Cartola (que somente aos 66 anos, em 1974, começou a gravar discos, e o
sucesso e reconhecimento foram instantâneos), Mary Delany, artista do século XVIII
3. Parte do Poema Juventude da Coletânea de Poemas From the Summit of Years, Four Score (n.d.),
disponível em: http://www.riototal.com.br/feliz-idade/feliz109.htm
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(que entre a idade de 71 e 88, criou cerca de 1.700 representações botânicas
precisas e complexas de plantas e flores em centenas de obras de papel recortado,
fazendo até o Rei George III virar seu fã), Grandma Moses (quando tinha 79 anos, o
Museum of Modern Art expôs três das suas pinturas, trazendo-lhe muito sucesso),
Cora Coralina (poetisa brasileira que retomou sua carreira de escritora após a morte
do marido, interrompida desde a infância), entre muitos outros conhecidos e
desconhecidos, são exemplos de pessoas que começaram a realizar seus sonhos
“tardiamente”. Esta última foi uma poetisa e contista brasileira que teve seu primeiro
livro publicado em junho de 1965 (Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais),
quando já tinha quase 76 anos de idade. Ela sempre foi uma mulher simples,
doceira de profissão, tendo vivido longe dos grandes centros urbanos, alheia a
modismos literários, e produziu uma obra poética rica em motivos do cotidiano do
interior brasileiro, em particular dos becos e ruas históricas de Goiás. Ou seja, nada
mais do que o que vira e vivera foi necessário para que realizasse este grande
sonho seu, que desde nova foi reprimido pela sociedade da época e por seu marido.
Imagem 2 – Cora Coralina e a dualidade da velhice

Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-DWcvSS7ah3E/UNMqxRCfujI/AAAAAAAAQfk/_7UAOt
TgDq0/s1600 /Cora-Coralina1.jpg

Muitas vezes as pessoas julgam-se velhas demais para isso ou aquilo,
simplesmente porque talvez não consigam atingir um padrão imposto pela
sociedade ou estabelecido por elas mesmas, um nível “aceitável” na confecção ou
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exercício de algo e, simplesmente, param de fazer, abdicam do próprio gosto, da
própria vontade. A cada ano que passa, tornam-se mais críticos e condenam-se
antes mesmo de tentar, de saber se conseguirão realizar algo. A mente acaba
bloqueando o corpo. É certo que o tempo age sobre tudo, principalmente sobre os
seres vivos. Mas é necessário entender que envelhecer é algo natural e faz parte de
um processo universal. Envelhece-se a cada minuto. Milhares de células nascem e
morrem no corpo ao longo da vida, mas não nos damos conta disso, pois se está
preocupado demais com o mundo externo: novidades, brincadeiras, escola, trabalho.
Mas, quando o mundo externo começa a não requisitar tanto a sua participação,
começa-se a olhar o “mundo-eu” e talvez nesse instante começa-se a se dar conta
do tempo que passou e a contar o quanto ainda se resta, a perceber marcas da vida,
no corpo, na alma, na mente. Começa-se a lembrar mais das coisas, buscando
memórias de um passado ativo, alegre, vivo no coração e na alma. Diminui-se o
fazer e aumenta-se significativamente a busca no próprio baú de memórias de cada
um. Neste ponto, percebe-se o envelhecer.

1.2 A VELHICE ATRAVÉS DOS TEMPOS

Imagem 3 – A velhice através do tempo

.
Acervo pessoal da autora

Para entender a complexidade de se discorrer sobre este assunto é
necessário aprofundar as pesquisas. Não faz muito tempo que este assunto se
tornou um tema a ser tratado, havendo pouquíssima literatura específica que seja

21

anterior ao século XX. O tema era ignorado apesar de não se tratar de uma questão
social nova, mas que com o passar dos anos, tornou-se motivo de incômodo,
principalmente

quando

aconteceram

mudanças

na

pirâmide

etária

e,

consequentemente, no crescimento econômico mundial.
O gráfico de crescimento populacional mundial abaixo mostra o aumento do
número de indivíduos no mundo, do ano de 1802 a 2010:
Imagem 4 – Panorama da população mundial através dos tempos

Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-GLwBLf6iaCI/Ub47XLXGlII/AAAAAAAAFWo/gGsVTpu
Dn8o/s1600 /evolu%C3%A7%C3%A3o+do+crescimento+da+popula%C3%A7%C3%A3o+mundial.jpg

Entretanto há de se evidenciar, não somente o número de habitantes no
mundo, para entender o processo de envelhecimento da população mundial. É
necessário incluir também dados sobre a expectativa de vida dessas pessoas, que
com o passar dos anos e crises, sofre considerável modificação. Por exemplo, na
Idade Média, devido a condições precárias de higiene e saúde, guerras e longos
períodos de fome ou epidemia, a expectativa de vida era bem baixa: cerca de 35
anos. Foi só no século XVIII que houve um aumento considerável na expectativa de
vida, e, consequentemente no aumento do número de idosos.
Poucas informações referentes até a Idade Moderna foram obtidas, pois não
se tinha interesse em tratar do assunto, portanto os gráficos e informações
populacionais relacionados a essa faixa etária são contemporâneos. Mas mesmo a
partir dessas informações podem-se perceber variações significativas que
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conduziram ao estudo da velhice e suas implicações na sociedade e no mundo. O
gráfico abaixo pode demonstrar um pouco dessa realidade mundial:
Imagem 5 – População Mundial Idosa, entre 1950 e2050

.
Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-dBjWOCQ40g0/T7kXPHFycnI/AAAAAAAADEQ/rP7_
vg VSeKU/s640/Envelhecimento+mundo.gif

E através do gráfico seguinte, pode-se analisar a mudança da pirâmide etária
no Brasil, de 1980 a 2000:
Imagem 6 – Gráfico da estrutura etária do Brasil: 1980 - 2000

.
Disponível em: http://images.slideplayer.com.br/3/1265488/slides/slide_10.jpg

E, a partir de dados coletados em fontes diversas, foi possível criar uma
tabela com alguns dados sobre a posição do idoso na sociedade, em diferentes
culturas e através dos tempos, podendo-se perceber as variações culturais e
temporais:
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Imagem 7 – Tabela com breve histórico do posicionamento social do idoso

ÉPOCA

LOCAL/CULTURA POSIÇÃO SOCIAL DO IDOSO

POSSÍVEIS MOTIVOS

Todas

China

Privilegiada. Líder familiar.

Símbolo de sabedoria.

2.500 a.C.

Egito

O maior dos infortúnios.

Todas

Povo Judeu

Patriarcal. Porta-voz de
Deus.
Importante
enquanto
conselheiro.

Deficiências que surgem com a idade.
Sinônimo
de
maturidade.
Mas
símbolo
de
fragilidade física nas
guerras.
Sociedade regida pelas armas, poder e
territorialismo.

Antiguidade Grécia

Antiguidade Roma

Patriarcal. Respeitados enquanto proprietários. Os
ricos ocupavam o senado
(palavra deriv. de “senex” = idoso)

Séc V ao X Europa

Séc XIV

Excluídos da sociedade,
mas detinham o poder na
família.
Poderosos
através
da
acumulação de riquezas.

Europa

Sociedade regida pelas armas.
Velhice, em si, era incomum.
Morria-se
cedo (por volta dos 35
anos).

Séc XVIII

Europa

Perda do prestígio

Séc XX

Ocidente

Negação da velhice

Revolução Industrial.
Valorização da juventude e sua busca.
Multiplicação de indústrias de cosméticos.

Tabela confeccionada pela autora com base em dados obtidos em fontes diversas

Segundo Beauvoir (1990) a sociedade atual encontra-se sob uma valorização
do aspecto social do jovem, onde indústrias da beleza vendem a eterna juventude e
negam a velhice; negam o interior e vendem a aparência, pois a velhice é associada
a modificações no corpo como aparecimento de cabelos brancos e rugas, andar
mais lento, postura encurvada, redução da capacidade auditiva e visual, aspectos
visíveis, o que contribui para a associação entre velhice e feiura.
De acordo com Beauvoir as concepções de velhice variam conforme o
interesse das classes sociais, manifestas pelos legisladores e moralistas, e
esta questão está sempre relacionada com a questão do poder, pois até o
século XIX, ela não encontrou referência aos velhos pobres, que eram
pouco numerosos e sua vida era mais curta. A velhice idealizada e
prestigiada na mitologia e no folclore, observa Mascaro, é representada na
maioria das vezes pela imagem do homem idoso, cheio de vigor, bondade e
sabedoria, enquanto que a imagem da velhice feminina é identificada
inúmeras vezes com o lado negativo e sombrio da vida. O prestígio e a
valorização da mulher estavam relacionados à procriação, após a
3
menopausa, perdiam seu valor. (BLESSMANN, 2003, p.72)
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Portanto, além de ocorrerem variações culturais, econômicas e regionais
sobre os aspectos da velhice, ainda há o fator gênero. Há uma cobrança muito
maior sobre a aparência feminina, hoje, do que masculina. A sociedade ainda herda
o machismo que se originou numa época distante e, apesar das leis e inserções das
mulheres no mercado de trabalho atualmente, a mulher ainda é vista com
diferenças, e até preconceitos. Por esse motivo muitas mulheres sentem-se
inseguras com a própria imagem e submetem-se a vários tratamentos e correções
estéticas que, geralmente, começam antes mesmo dos primeiros sinais de
“envelhecimento” surgirem.
O gráfico seguinte mostra como o número de mulheres que procuram por
reparos físicos em clínicas de estética é muito superior ao de homens:
Imagem 8 – Gráfico da busca pela beleza ideal

Número de cirurgias plásticas no Brasil: 645.464
Homens
18%
Mulheres
82%

Gráfico confeccionado pela autora com base nos dados do ibope encomendado pelo XI Simpósio
Internacional de Cirurgia Plástica

4

Agora, independente do sexo, a legislação brasileira trata os idosos da
seguinte maneira, segundo Cielo e Vaz (2009)5:
Na verdade, foi através da promulgação da Constituição Federal brasileira
de 1988 que foram surgindo as leis que deram aos idosos os seus
verdadeiros direitos e garantias. A primeira lei que surgiu para atender as
necessidades dos idosos foi a de n° 8.842, de 4 de janeiro de 1994
estabelecendo a Política Nacional do Idoso, sendo regulamentada pelo
Decreto Federal n° 1.948, de 3 de Julho de 1996, o que parecia ainda ser
pouco e sem muita eficácia em relação à importância econômica, social e
jurídica que representa o contingente do idoso. Ela veio normatizar os
direitos sociais dos idosos, garantindo autonomia, integração e participação
efetiva como instrumento de cidadania.
3.
Disponível
em:
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/3105/000382152.pdf?...1
Acessado em 12/04/14.
4. Disponível em: http://correiodobrasil.com.br/saude/brasil-esta-em-segundo-lugar-no-rankingmundial-de-cirurgias-plasticas/164770/ Acessado em 05/07/14.
5. Disponível em: http://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/
d69c5c83201f5bfe256b30a1bd46cec4.pdf. Acessado em 03/07/14.
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Mas somente em 2003 que é sancionado o Estatuto do Idoso, que amplia e
dá “voz” aos idosos no Brasil, como pode ser visto no Anexo A deste estudo. O
idoso passa a ter mais direitos e prioridades, além de assegurar vários serviços
gratuitamente com descontos de 50%. Com esses direitos garantidos, fica mais fácil
levar uma vida mais saudável, pois existem leis de amparo aos idosos nas áreas de
transporte, educação, cultura, saúde e lazer. Esse foi um ponto muito positivo no
Brasil com relação à velhice, pois ela passa a ser valorizada e resguardada. Estas
providências garantem a acessibilidade e o respeito que os idosos merecem. Mas
infelizmente há uma realidade que atinge uma grande parte da população brasileira:
a dificuldade financeira, que pode ser um fator determinante para o abandono de
idosos em Instituições de Longa Permanência. Problemas de saúde que se agravam
com a idade e/ou debilitam parcial ou integralmente o idoso, mexem com a estrutura
familiar e exigem cuidados especiais, como maior atenção, horários flexíveis,
atendimento ou acompanhamento médico domiciliar, entre outros, que nem sempre
a família pode oferecer. Ou ainda, outra possibilidade, é de o idoso não ter casado,
ou o companheiro já ter falecido e ele não possuir filhos ou parentes próximos que
possam se dispor a ajudá-los.
Abaixo se apresentam alguns aspectos do perfil dos residentes nessas
instituições, no Brasil:


Síndrome de imobilidade;



Múltiplos problemas médicos;



Depressão, demência, alta hospitalar recente;



Incontinência;



Gênero feminino;



Idade acima de 70 anos;



Ser solteiro;



Sem filhos;



Viuvez recente;



Morar sozinho;



Isolamento social (falta de apoios sociais);



Pobreza.
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Há, sim, idosos em plena atividade, que saem, divertem-se, viajam,
encontram-se para fazer atividades em grupo, fazem cursos e trabalham, todavia
esta não é a realidade de muitos deles. Nem todos têm essa mobilidade, disposição
física e/ou contribuíram com o INSS durante a vida, o que ocorre principalmente com
as mulheres, pois passam a vida dedicando-se aos trabalhos domésticos ou em
serviços sem carteira assinada e de baixo salário, e quando chegam à terceira
idade, raramente têm direito à ajuda financeira do governo. Quando têm o direito
assegurado, este mal custeia as necessidades básicas, como moradia, alimentação
e saúde, que tende a ser mais oneroso, pois aumenta consideravelmente o uso de
medicamentos nesta etapa da vida. Alguns têm de voltar a morar com os filhos ou
outros parentes (quando os têm) ou não veem outra saída a não ser ingressar em
instituições beneficentes ou públicas de amparo aos idosos. E é aí que eles são
“encarcerados” em ILPIs até o fim de suas vidas. Um pouco dessa realidade pode
ser verificada no capítulo seguinte.
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CAPÍTULO II

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPIs)

Imagem 9 - ILPIs

Acervo pessoal da autora

Um ser humano não viveria até 70 ou 80 anos de idade,
se essa longevidade não tivesse sentido para a espécie.
O entardecer da vida deve possuir um significado especial
e não pode ser considerado um mero apêndice lamentável
do amanhecer da existência.
Jung

Este capítulo pretende relatar a realidade vivenciada em muitas Instituições
de Longa Permanência para Idosos e os dados numéricos sobre as mesmas, a fim
de sensibilizar as pessoas para esta situação e Contribuir para uma possível
mudança no aspecto geral deste contexto em questão e, para que se possa deixar
de tratar o idoso como se fosse uma negação da própria existência humana.

2.1 BREVE HISTÓRICO DAS ILPIs

Pode-se dizer que o surgimento de instituições de amparo aos idosos está
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ligado à religião, pois há relatos de que no século VI o Papa Pelágio II transformou a
sua casa em um hospital para velhos.
Entretanto, no Brasil, apesar de sua colonização europeia ter seu início bem
mais tardio (séc. XV), foi somente no século XIX que surgiu um asilo específico aos
idosos. Anteriormente a isso, em 1794, foi fundada pelo V Vice-Rei, a Casa dos
Inválidos, na hoje Rua dos Inválidos, no centro da cidade do Rio de Janeiro, que
tinha por objetivo abrigar soldados velhos e cansados, vindos de Portugal para a
campanha de 1792. Eles foram transferidos, poucos anos mais tarde, para a Santa
Casa de Misericórdia. Em 1868, após muita revindicação, na Ilha de Bom Jesus, no
Rio de Janeiro, fundou-se o Asilo dos Inválidos da Pátria, em função de se ter um
grande número de ex-soldados com danos físicos irreversíveis, que não poderiam
mais exercer profissões e sustentar sua família. Este estabelecimento foi construído
com o apoio da Associação Comercial daquela cidade e sob a administração do
Ministério da Guerra. Em 1854, o Asilo da Mendicidade foi fundado para atender a
todas as pessoas que viviam em mendicância, incluindo velhos. Mas até então, nada
era específico a eles, além de as condições serem sempre de descaso e
consequente isolamento social.
Na verdade, o procedimento de se alojar os velhos e os mendigos nos
mesmos espaços, espaços estes infectados, denominados lazaretos, reflete
uma postura da sociedade em equiparar os velhos e os mendigos aos
leprosos, pessoas com as quais a sociedade desta época mantinha todo
afastamento e isolamento. Quer dizer, a pobreza era considerada uma lepra
social, e os velhos por serem pobres e viverem à mercê da caridade
pública, eram tidos como uma peste da sociedade e, como os leprosos,
deveriam ser afastados e segregados. (FILIZZOL apud OLIVEIRA, 2003, p.
23).

O “problema social velhice” já era notado, mas de forma específica, sendo
incluído na categoria “pobre merecedor”. Tendo em vista que a aposentadoria só
viria a existir, no âmbito nacional, em 1960, ao se chegar a uma determinada idade
as pessoas não tinham mais condições de trabalhar e se manterem, assim como às
suas famílias, e se tornavam dependentes de caridades e acabavam por parar
nessas instituições. E era através da caridade cristã que estas instituições se
mantinham, ainda que de forma bastante precária.
Foi somente em 1890 que foi fundado o Asilo São Luiz para a Velhice
Desamparada, por um relevante homem de negócios da sociedade carioca, o
Visconde Ferreira de Almeida, que rapidamente passou a receber subvenções
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públicas e a contar com o apoio de uma ordem de freiras Franciscanas, que cedia
irmãs para cuidarem dos asilados. Esta foi a primeira instituição destinada
exclusivamente à velhice de que se tem notícia.

Imagem 10 – Asilo São Luiz, no Caju, no inicio dos anos 1900.

Arquivo de Antonio Carlos de Oliva Maya – Foto de Augusto Malta
Disponível em: http://sp0.fotolog.com/photo/0/54/11/tumminelli/1120153223_f.jpg

Hoje o número de instituições destinadas exclusivamente aos idosos cresceu
consideravelmente em algumas regiões do Brasil. Essa informação pode ser
verificada na tabela abaixo fornecida pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística):
Imagem 11 – Tabela de distribuição das ILPIs por região do Brasil

Disponível em: http://desafios2.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livro_caractdas
instituicoesregiao1.pdf
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Imagem 12 – Gráfico referente à proporção da população idosa residente segundo os municípios das
capitais, no ano 2000.

Disponível em: http://vidasnotaveis.files.wordpress.com/2008/11/grafico1.jpg

Com o passar dos anos houve mudanças nas leis, o surgimento de órgãos de
vigilância sanitária, estatutos e novas conceituações e, consequentemente, na
estrutura dessas instituições.

2.2 CONCEITOS E DADOS NUMÉRICOS

Existem diversos nomes para essas instituições: lar, asilo, instituição asilar,
casas de acolhimento, casa de repouso, abrigo, casa dos avós, entre outros. Até
certo tempo atrás o nome mais comumente utilizado era asilo. Então segue a
definição deste:
Define-se asilo (do grego ásylos, pelo latim asylu) como casa de assistência
social onde são recolhidas, para sustento ou também para educação,
pessoas pobres e desamparadas, como mendigos, crianças abandonadas,
órfãos e velhos. Considera-se ainda asilo o lugar onde ficam isentos da
execução das leis, os que a ele se recolhem. Relaciona-se assim, a idéia de
guarita, abrigo, proteção ao local denominado de asilo, independentemente
do seu caráter social, político ou de cuidados com dependências físicas
6
e/ou mentais.
6.
Disponível
em:
http://www.abennacional.org.br/centrodememoria/here/n2vol1_artigo3.pdf.
Acessado em 19/02/14.
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Entretanto, esta definição é abrangente demais para delimitar o local e o
público alvo deste trabalho. Haja vista a necessidade de especificação, a
denominação de Instituição de Longa Permanência para Idosos ou a sigla ILPI foi
escolhida

neste

trabalho,

pois

a

definição

para

tais

instituições

são

“estabelecimentos para atendimento integral a idosos, dependentes ou não, sem
condições familiares ou domiciliares para a sua permanência na comunidade de
origem”.7
Mas infelizmente o que se vê em muitas ILPIs é um modelo asilar
ultrapassado de Instituição Total, que, segundo Goffman (2003, p.11-157)8, definese como:
um lugar de residência e de trabalho onde um grande número de indivíduos,
colocados numa mesma situação, cortados do mundo exterior por um
período relativamente longo, levam em conjunto uma vida reclusa segundo
modalidades explícita e minuciosamente regulamentadas.

Que na prática revela-se como um lugar onde se encontram
cidadãos violados em sua individualidade, sem controle da própria vida,
sem direito a seus pertences sociais e à privacidade, com relação difícil ou
inexistente com funcionários e o mundo exterior. (et seq)

Não se pode generalizar esta situação, pois existem vários tipos de ILPIs, que
podem ser classificadas em: pública, filantrópica e privada. As instituições públicas
são financiadas pelo governo e às vezes também por doações, as filantrópicas
geralmente estão ligadas a alguma instituição religiosa e dependem muitas vezes
dos donativos para sobreviver, já as privadas são custeadas pelo próprio residente
ou por sua família. A tabela seguinte mostra o quantitativo dessas instituições na
região sudeste do Brasil, segundo pesquisas feitas pelo Ipea/MDS (Ministério de
Desenvolvimento Social) e CNPq (Conselho Nacional de Pesquisa, que atualmente
é chamado de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico),
nos anos de 2008 e 2009.

7. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - Seção São Paulo – Instituição de Longa
Permanência para Idosos: manual de funcionamento. São Paulo, Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia - Seção São Paulo, 2003, p. 39, disponível em: http://www.abennacional
.org.br/centrodememoria/here/n2vol1ano1_artigo3.pdf. Acessado em 19/02/14.
8. Disponível em http://pt.slideshare.net/VirgilioGarciaMoreir/ilpi-puc-outubro-2013. Acessado em
01/07/14.
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Imagem 13 – Tabela dos tipos de ILPIs na região sudeste – 2008 - 2009

Disponível em: http://desafios2.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livro_caractdas
instituicoesregiao1.pdf

As imagens seguintes mostram um pouco do panorama das ILPIs, sendo a
primeira na região sudeste, e a segunda no Estado do Rio de Janeiro, com relação a
sua distribuição:
Imagem 14 – Tabela de distribuição por estado da região sudeste

Disponível em: http://desafios2.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livro_caractdas
instituicoesregiao1.pdf
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Imagem 15 – Concentração das ILPIs no Rio de Janeiro

Disponível em: http://desafios2.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/livros/livro_caractdas
instituicoesregiao1.pdf

O perfil das ILPIs tende a diferenciar-se bastante de acordo com o local,
administração (pública, beneficente ou privada), entre outros motivos, principalmente
devido à questão financeira, podendo variar de nível de acordo com o valor das
mensalidades.
Sabe-se hoje que existem muitas instituições particulares com assistência
relativamente bem preparada para atender idosos, mas, mesmo assim,
apresentam uma condição em que se articula a ideia de abandono à
velhice. As instituições públicas, vinculadas ao Estado, e as que vivem de
doações públicas e/ou privadas, lidam com uma realidade muito ligada à
situação financeira, e um fator em comum implicado com a ideia de
abandono. (COSTA e MERCADANTE, 2013, p. 215)

As instituições que se pretendem evidenciar neste trabalho são justamente as
que dependem de caridade ou de verba pública para se manter, que, ao se julgar
por este motivo, encontram-se mais defasadas e necessitadas de uma atenção
especial, pois oferecem somente serviços “básicos” à sobrevivência do residente,
como alimentação, alojamento e enfermaria, quando, na verdade, deveria oferecer
serviços “básicos” à vivência emocional do mesmo, incluindo além dos já citados,
lazer, atividades físicas e criativas e assistência psicossocial.
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2.3 CERCAS REAIS E IMAGINÁRIAS: O IDOSO EM ILPI
Imagem 16 – Perdendo a identidade

Disponível em: http://nao2nao1.com.br/wp-content/uploads/2010/03/homem-sem-sombra.jpg

Se o idoso já é excluído ou segregado da sociedade e até mesmo do grupo
familiar, sendo ativo e tendo o domínio perfeito de suas faculdades mentais, imagine
quando necessita de cuidados especiais ou não tem renda suficiente para manter-se
sozinho. Este indivíduo acaba indo para uma ILPI pública ou religiosa, diminuindo
ainda mais a sua autoestima. Sentem-se como fardos, objetos velhos que não
servem mais, e muitas das vezes acabam morrendo esquecidos nessas instituições.
Uns ainda têm visitas de familiares esporadicamente, outros nem isso. Alguns nem
família têm e por esse motivo estão lá.
Vale ressaltar alguns dados clínicos relacionados a problemas psicológicos
que comprovam as afirmações acima:
A prevalência de depressão e transtornos depressivos nos idosos, de um
modo geral, oscila desde 10 até 23-40% (BLAZER et al., 1987; KANE,
KANE, 1993). Já em idosos institucionalizados, a taxa de prevalência de
depressão vai de 25 a 80% (BALLONE apud in SILVA, e outros, 2005, p.
69)

Essa realidade se repete em muitas instituições que, apesar de terem
enfermeiros de plantão, cuidadores e psicólogos, não substituem o amor e o contato
familiar. O convívio que antes era num grupo conhecido passa a ser com muitos
estranhos, com hábitos, rotinas e manias diferentes, todos confinados num mesmo
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espaço. Há muitas restrições (alimentares, comportamentais, de vestuário, horários,
saídas, número de pertences limitado devido ao espaço compartilhado, entre
outros). A história de vida de cada idoso passa a ter que “caber” em um armário, um
criado-mudo e uma cama, que é o que a maioria dos idosos tem direito numa ILPI. E
eles nem têm direito a escolher o que querem guardar, pois normas e mais normas
da instituição o privam de vários objetos. É a história de uma vida guardada em
poucas fotografias, poucas roupas, poucos objetos. Sua identidade vai deixando aos
poucos de existir em função de uma padronização e de rigorosas regras. Sim, regras
são necessárias à boa convivência em grupo, entretanto, o minúsculo espaço
disponível a cada residente, a ociosidade, o distanciamento familiar e o excesso
destas regras faz com que, gradativamente, o idoso asilado vá se distanciando do
mundo externo e acabe por se exilar dentro de si mesmo, perdendo sua vontade de
seguir em frente. O indivíduo não se aceita pertencente àquele grupo e resiste da
maneira que pode no começo. Sem sua liberdade, sem atividades, sem tarefas que
os façam se sentir úteis, misturados a outros idosos com deficiências mentais
graves, mês a mês vendo camas vagando na espera de novos moradores velhos.
Ele pode tentar resistir no começo, mas depois, a rotina vazia, em um ambiente
pesado, frio, faz a esperança esvair-se, e,, após um tempo, ele perde a sua
identidade, se entrega e o desejo pela morte passa a ser inevitável.
Imagem 17 – Aprisionamento mental

Disponível em: https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-akash3/t1/p350x350/14812_707353219297811_1022740751_n.jpg
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Em contraponto, as Instituições particulares, que oferecem serviços variados
e participação/apoio familiar apresentam dados e relatos muito diferentes dos
apresentados acima. Atividades físicas e de recreação, oficinas de artesanato,
culinária, sessões de cinema e festas com a participação dos familiares são
regulares e fazem toda a diferença na vida dos idosos residentes. A integração e
socialização são fatores determinantes para o sentimento de “não-segregação” ao
qual esses idosos são submetidos diariamente.
Segundo Fajardo apud SILVA e outros (2005, p.9),
O papel da família se intensifica ou cria um valor inestimável. Caso a
relação seja pautada no afeto e respeito mútuo, podemos vislumbrar uma
melhor aceitação da pessoa idosa de seus limites e novas possibilidades,
estabelecendo assim uma convivência prazerosa. Porém, se esta relação
for conflituosa, isto tende a se agravar; nestes casos é comum surgir o
sentimento de solidão, desamparo, e uma tendência à depressão profunda.
Imagem 18 – As duas faces do envelhecimento

.
Disponíveis separadamente em: https://rceliamendonca.files.wordpress.com/2012/01/583
_thumb.jpg?w=427&h=631 e http://3.bp.blogspot.com/-31-KonVc8wo/TjRdu6gXivI/AAAAAAAAA
Ic/f0Kd2qw5p3o/s1600/ Vincent_Willem_van_Gogh_002.jpg
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As perdas que já ocupam boa parte de sua existência, em decorrência do
tempo de vida, intensificam-se com a necessidade de limitar seus pertences, que
são símbolos de suas lembranças, de sua história de vida, ao mínimo (de uma mala
ou uma porta de armário) para ingressar nessas instituições. Faz-se necessário, no
mínimo, um equilíbrio, tentando preencher esses “buracos na alma” através de
atividades que possam promover a criatividade, uma busca pela identidade
parcialmente ou totalmente perdida, ressignificar seus novos momentos de vida e
proporcionar planos futuros, ainda que a curto prazo.
Entendendo a importância do fazer algo na vida desses idosos como
fundamental para sua autoestima, acreditamos que as instituições precisam
desenvolver atividades que levem essas pessoas a se sentirem úteis e
“vivas”. Sabemos dos efeitos benéficos das atividades nas suas
diversidades para a satisfação humana, pois viver requer movimento, ação,
execução e fazer; este pode ser um novo caminho para se pensar as
instituições para idosos de nosso país. (COSTA e MERCADANTE, 2013, p.
217-218)

É óbvio que o tipo de instituição ao qual se refere acima é restrito a poucos.
Apenas às pessoas com médio/alto poder aquisitivo e vindas de uma família melhor
“estruturada”. Mas isso mostra mais uma vez que a execução da legislação para
todos precisa ser efetivada com urgência, a fim de diminuir as diferenças sociais tão
contrastantes, já que, de acordo com a ANVISA (D.O.U. de 21/06/2004) sobre as
ILPIs, esta lei já existe:
4.4.- A ILPI deve providenciar atendimento para os idosos com os seguintes
profissionais: Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo, Educador Físico,
Assistente Social, Psicólogo e Odontólogo, em conformidade com o plano
de atenção a saúde, com previsão de atenção integral ao idoso.
[...]
5.3.6- Preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando
ambiente de respeito e dignidade;
5.3.7- Promover integração dos idosos, nas atividades desenvolvidas pela
comunidade local;
5.3.8- Favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas
de outras gerações;
5.3.9- Promover condições de lazer para os idosos tais como: atividades
físicas, recreativas e culturais.

Se a própria legislação confere as necessidades acima, acaba por autenticar
sua importância na vida das pessoas asiladas. E é neste ponto que a Arteterapia
mostra-se um importante aliado neste processo.
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Imagem 19 – Exercitando a imaginação e criatividade nas ILPIs com a Arteterapia

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-ZJIRk-1fSDA/T4hyGBvUcsI/AAAAAAAAAGk/T4At2Jg
NgEM/s1600/22.jpg
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CAPÍTULO III

A ARTETERAPIA
Imagem 20 – Sentindo a Arteterapia

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-A0ibhqMhaks/UfPQI1V0nBI/AAAAA
AAAAOE/D4nhIhyk_Fc/s1600/64115_534964109857298_1068673039_n.jpg
A arte é a contemplação: é o prazer do espírito que penetra a natureza e
descobre que ela também tem uma alma. É a missão mais sublime do
homem, pois é o exercício do pensamento que busca compreender o
universo, e fazer com que os outros o compreendam.
Auguste Rodin

Neste capítulo discorre-se sobre esta relação e procura-se esclarecer pontos
chaves à compreensão da Arteterapia, apresentando conceitos e um breve histórico
sobre ela, além de esclarecer alguns termos para a compreensão deste estudo e
apresentar algumas estratégias arteterapêuticas e suas utilizações.

3.1 CONCEITOS

Existem muitos conceitos sobre Arteterapia. Pode-se dar um significado
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aparentemente simples: é a terapia através da Arte. Mas este implicaria em muitas
perguntas, tais como: “que tipo de arte?”, “quem pode fazer?”, “como funciona?”, “a
quem se destina?” Então pode-se buscar responder a essas perguntas para
começar.
Todos os tipos de arte podem ser abordados durante o processo
arteterapêutico: pintura, escultura, música, dança, teatro, cinema, fotografia, gravura,
literatura, entre outras. A diversidade de materiais e estratégias expressivas faz-se
presente, justamente para que o cliente possa conhecer e escolher a que melhor lhe
serve de meio de expressão, sempre buscando em suas obras os fios condutores do
processo.
A Arteterapia pode atender a todos os tipos de pessoas: com ou sem
deficiência, criança, jovem, adulto ou idoso, individualmente ou em grupo, em
empresas, colégios e outras instituições, sem distinção de gênero.
Trata-se de um processo terapêutico que se utiliza de diversas linguagens
expressivas permitindo que indivíduos possam conectar-se com seu mundo interior
e expressar-se através de imagens-símbolos. A arteterapia também pode,
eventualmente, fazer uso de palavras como meio de expressão, mas o que
prevalece é a expressão imagética e plástica.
Não há, no entanto, uma preocupação com a estética no fazer artístico, e sim,
com a livre expressão e a comunicação do seu ser mais profundo. O foco do
indivíduo em tratamento estará em fazer algo que venha do coração, da alma, de
dentro para fora, podendo ser uma representação agradável aos olhos ou não.
Afinal, nem tudo que se guarda é bonito de se ver. Este ponto é um importante
facilitador do processo arteterapêutico, pois o indivíduo não se sente tão intimidado
e sua atenção volta-se para o que realmente importa: tentar colocar para fora seus
sentimentos, suas sensações, impressões, procurando reconstruir os caminhos que
o levaram até aquela imagem. Não se trata de uma mera interpretação de imagens,
mas uma busca pelo fio condutor que indicará a origem do problema.
Todos que se julgarem com dificuldades de relacionamento, baixa autoestima,
questões pessoais que incomodam, que sofrem com os problemas e agitação diária,
enfim, podem beneficiar-se pois a arteterapia destina-se a todos que se julgarem
necessitados de reencontrarem-se consigo mesmos.
Para se compreender melhor a arteterapia, Philippini (1998) diz que se trata
do “processo terapêutico decorrente da utilização de modalidades expressivas
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diversas, que servem a materialização de símbolos.”9 E, segundo Jung (1971, vol.
VIII/2 §148), símbolo é o “termo que melhor traduz um fato complexo e ainda não foi
claramente apreendido pela consciência”. O esquema abaixo10 corrobora com as
citações acima:
Imagem 21 – Processo de materialização de imagens do inconsciente

PRODUÇÃO SIMBÓLICA
REVELAÇÃO DO INCONSCIENTE

MEDIAÇÃO DAS MODALIDADES EXPRESSIVAS

MATERIALIDADE

IMAGEM
(SÍMBOLO)
Ver nota de rodapé 10

E ainda pode-se dizer que em arteterapia, símbolo “é o resultado da energia
psíquica de quem trabalha e o material expressivo utilizado, plasmando formas,
criando e recriando mundos obscuros ou esquecidos, expressando dores e
esperança de vir a ser.” (PHILIPPINI, 2008, p. 20).
E o que vem a ser energia psíquica?
9. Artigo “Mas o que é mesmo Arteterapia?”, publicado originalmente no Volume V da Coleção de
Revistas de Arteterapia Imagens da Transformação – Pomar – 1998. Disponível em:
http://www.arteterapia.org.br/v2/pdfs/masoque.pdf. Acessado em 20/01/14.
10. Esquema baseado no livro Linguagens e materiais expressivos em Arteterapia: Uso,
indicações e propriedades, 2009, p. 18 de PHILIPPINI, A.
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A energia psíquica é uma condição para que haja força psíquica para a
realização de um trabalho ou processo psíquico. Por exemplo, quando uma
pessoa com depressão afirma que ela não possui vontade de fazer nada,
significa que não há energia psíquica disponível na consciência para ser
convertida em força psíquica, isto é, em vontade, para que seja realizada
11
uma atividade.

E para que haja a fluidez das ideias, dos pensamentos, da expressão de
sentimentos é necessário escolher o material expressivo certo. Neste contexto o
arteterapeuta tem a importante função de facilitador deste processo de
(re)descobertas. Só assim será possível abrir canais da criatividade que são
geralmente reprimidos pelo condicionamento padrão diário a qual as pessoas se
veem obrigadas a seguir. Segundo Nachmanovitch (1993, p. 112):
É como se nossas instituições tivessem estabelecido um amplo acordo para
nos forçar a comprimir nossas vidas dentro de um molde rígido e limitado.
Abafamos, negamos, racionalizamos, esquecemos as mensagens da Musa
porque nos disseram que a voz do conhecimento interior não é real.
Quando tememos o poder da força vital, ficamos presos no ciclo rotineiro e
embotado das reações convencionais. “Alguma coisa está faltando!” O
estado congelado de apatia, de conformismo e de confusão é a norma, mas
não deve ser aceito como normal. Todo mundo tem cáries ou resfriados,
mas isso não faz deles coisas normais ou desejáveis. Uma vida criativa, ou
a vida de um criador, só parece um salto no desconhecido porque a “vida
normal” é rígida e traumática.

Segundo Jung (1971), a criatividade, é um fator psíquico de natureza
semelhante a um instinto. Isso significa dizer que a expressão criativa é uma das
necessidades vitais do ser humano. A psique cria de forma natural e independente
da nossa vontade consciente. Segundo Brehony (1999), as palavras criar e criativo
provêm do latim creare, que significa levar a crescer, levar avante, criar ou produzir.
Ao ampliar esse sentido, pode-se dizer que ser criativo não é ser capaz de criar uma
obra-prima, admirada por todos com ideias originais e únicas, mas uma maneira de
se expressar, de trazer para o mundo externo a realidade do interior de cada um.
E quanto aos materiais expressivos? Que materiais poderiam ser expressivos
e facilitadores desse processo criativo? Para explicar melhor faz-se necessário uma
seção sobre as linguagens, materiais, indicações e suas propriedades.

3.2 LINGUAGENS E MATERIAIS EXPRESSIVOS

11. Disponível em: http://psicologia126.dominiotemporario.com/doc/34_-_Alguns_Aspectos_da
_Teoria_Junguiana_da_Libido_ou_Energia_Psiquica_-_FAbricio_Moraes.pdf.
Acessado
em
20/06/2014.
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Imagem 22 – Algumas modalidades expressivas

Acervo pessoal da autora

Os materiais a serem utilizados no setting arteterapêutico são os mais
variados possíveis, desde sucatas, papéis, tintas, argila, massinha de modelar,
miçangas, caixas, fantasias, instrumentos musicais a ferramentas tecnológicas,
como a máquina fotográfica digital. Tudo pode virar um material expressivo, desde
que haja uma conectividade entre cliente e material. Por este motivo, a seleção dos
materiais varia de acordo com o(s) cliente(s), local de realização da sessão e as
questões apresentadas pelo cliente e devem ser cuidadosamente escolhidos pelo
arteterapeuta.
A técnica artística corresponde à forma como cada linguagem expressiva será
utilizada: colagem, pintura, escultura, teatralidade, escrita criativa, contação de
história, filmagem, entre outras. Para cada material e técnica existem hipóteses
sobre seus benefícios terapêuticos e, além disso, podem ser divididos em categorias
de acordo com algumas similaridades, exemplificados e organizados na tabela12
seguinte:
12. Tabela organizada pela autora com dados apresentados no livro Linguagens e Materiais
Expressivos em Arteterapia: Uso, Indicações e Propriedades, 2009, de Angela Philippini.
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CATEGORIA
OU GRUPO

ALGUMAS
LINGUAGENS

ALGUMAS APLICABILIDADES, INDICAÇÕES E
PROPRIEDADES
Ordenadora, fácil operacionalidade, facilitadora do

Colagens

início do processo arteterapêutico, integradora.
Percepção através da forma, delimitar e designar,

Desenhos

coordenação psicomotora entre figura/fundo,

Primeira:

objetividade, expansão do movimento gráfico.

Uso de plano

Resgate de memórias afetivas, restauração do

bidimensional

Fotografias

percurso biográfico, percepção da autoimagem, ponte
para outras linguagens plásticas.
Ativar o fluxo criativo, facilitador de inícios de

Pinturas

processos em arteterapia, desbloquear, permitir
experimentações com o inusitado.

Segunda: Uso

Reunir, tramar, estruturar, relacionar, integrar, ordenar,

Tecelagem

urdir, desembaraçar, organizar.

Bordado

Reunião de segmentos, gradualidade, paciência,

Costura (manual)

delicadeza, minúcia, ritmo harmônico, ordenação.

Mosaico

Reunir, ordenar, resignificar, reutilizar, integrar,

de linhas, lãs e
fitas
Terceira:
Reunião de
fragmentos
Quarta:
Modelagem –
plano
tridimensional

percepção espacial, reencantar o olhar.

Assemblagem
Modelagem com
Argila
Modelagem com
outras massas

Quinta:

Maquetes

Atividades de

Instalações

construção

Self-book e self-box

Percepção, ativação de elementos arquetípicos,
relaxante e liberadora de tensão, desenvolvimento de
coordenação motora, percepção tátil.
Contribuir em atividade de reabilitação motora, facilitar
a transição do abstrato ao concreto, iniciação a
percepção de volume, percepção tátil.
Edificar, reunir, integrar, compor, coordenar, equilibrar,
construir, reconstruir, agregar.
Ordenação de temas, interação entre o campo
simbólico de imagens e palavras, simplicidade

Escrita Criativa

operacional, fluência de comunicação, diálogo
silencioso entre fragmentos de si mesmo, escrever

Sexta:

para compreender, documentário de afetos.

Conexões

Criatividade, interação lúdica, ativar o imaginário,

criativas –
outras

Contação de

favorecer o autoconhecimento, propiciar reflexões e

Histórias

insights, ativação e desenvolvimento da comunicação
oral, apresentar gradualmente conflito X resolução.
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manifestações Criação de Máscaras Ativação do imaginário, percepção de informações de
níveis inconsciente, ativação da expressividade e da
expressivas
e
fora do contato

comunicação simbólica, ordenação espacial,

Personagens

das artes

integração de várias linguagens plásticas.
Agilidade narrativa, percepção/autoimagem, senso de

plásticas
Vídeo

composição, percepção da própria identidade,
experiências com imagens em movimento, definição
de enquadramento de uma situação.
Relaxamento, Preparação para as atividades do

Consciência Corporal processo arteterapêutico, consciência proprioceptiva,
consciência dos movimentos respiratórios.

Desta forma as linguagens artísticas terão funções diferenciadas e podem
variar de acordo com o momento e as necessidades e características do cliente.
[...] algumas linguagens e materiais estarão a serviço do desbloqueio,
liberação de conteúdos inconscientes e fluência de processo criativo. Outras
estarão favorecendo mais a comunicação [...], enquanto outras permitem a
saída do plano fugidio das ideias, sensações e emoções, para o campo
concreto da densidade, peso, volume e texturas. (PHILIPPINI, 2009, p.18)

3.3 HISTÓRIA DA ARTE E ARTETERAPIA

A arte sempre foi uma maneira de o ser humano expressar-se, desde a época
do homem nômade que vivia em cavernas. E quando se fala desse período, em
geral, as pessoas tendem a lembrar-se dos desenhos rupestres, entretanto vai muito
além disso: são ritos dançados, contações de histórias teatralizadas (pois a
comunicação verbal ainda não havia se estruturado), confecção de instrumentos
musicais, utensílios decorados entre tantas outras formas de expressão. Desde este
período o ser humano já tinha a necessidade de expressar sentimentos, comunicarse e deixar sua marca no mundo.
Há registros que na Grécia Antiga era comum a utilização da música, do
teatro e da poesia em templos, com finalidade terapêutica. O filósofo Aristóteles
acreditava que o objetivo da arte era a catarse, a purificação.
Todavia foi numa época bem mais recente, mais precisamente no século XIX,
que se têm registros da arte produzida sendo analisada e relacionada a certos
comportamentos humanos de seu autor. Alguns médicos como Max Simon, Morselli,
Júlio Dantas, Johann Christian Reil e Fusac interessaram-se em analisar pinturas
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feitas por pacientes com doenças mentais.
Foi no século XX que este estudo ganhou maior repercussão com Mohr, que
“em 1906, fez um importante estudo comparando os trabalhos dos doentes mentais
com os das pessoas saudáveis e dos grandes artistas e percebeu a manifestação de
histórias de vida e de conflitos pessoais nestas criações.”12 Sendo seguido por
Sigmund Freud, que baseado nas teorias psicanalíticas, faz estudos sobre obras de
arte, afirmando que o inconsciente manifesta-se melhor através de imagens do que
de palavras, retratando contextos do psiquismo, na forma de catarse.
A sociedade estava mudando como um todo: revoluções industriais, guerras e
outros eventos mundiais estavam abalando o mundo e transformando a forma de vêlo. As artes deixam de ser apenas uma forma de retratar a realidade, tal como se vê
e passam a expressar sentimentos, sejam eles quais forem. Surgem movimentos
artísticos como fauvismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo que tratam de
expressar a subjetividade humana. Como se pode ressaltar no texto de Andrés
(2000, p.19):
De um modo geral, podemos sentir, nas correntes artísticas que se
estenderam pelo mundo desde o século XIX, uma inquietação constante,
que trouxe em seu contexto a desmassificação e a abertura espiritual. Se
algumas correntes artísticas denunciaram a sociedade e a violência, outras
propuseram a busca interior, revolvendo as camadas do inconsciente. O
expressionismo, dando livre curso às emoções, desligou-se completamente
do sentido de beleza tradicional para fazer pulsar de forma direta o mundo
subterrâneo de emoções e sentimentos (...). O Dadaísmo foi um movimento
de contestação e quebra de condicionamentos, que propunha uma atitude
de questionamento da sociedade, das guerras, da razão e do próprio
conceito de arte. O Surrealismo, influenciado pela psicanálise, investigou os
sonhos e procurou interpretar e explorar os símbolos do inconsciente (...). O
abstracionismo intensificou o encontro do Oriente com o Ocidente. Um
encontro de inspiração e de atitude diante da vida.

Carl Gustav Jung interessou-se pelos estudos de Freud e resolveu
aprofundar-se. Na década de 20, Jung recorreu à utilização de linguagens artísticas
e verbais em consultório, na busca pela cura de seus pacientes. Ele acreditava que
a criatividade tem uma função psíquica natural, estruturante, e que não era
sublimação de instintos sexuais como acreditava Freud. Isto marca o início do
distanciamento entre as teorias Freudiana e Junguiana.
No Brasil podemos destacar alguns nomes importantes de médicos que
ampliaram os estudos sobre tratamentos psicológicos/psiquiátricos no século XX por
12. SOUZA, O. R. Histórico da Arteterapia .Disponível em: http://www.ubaat.org/. Acessado em
20/06/14.
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utilizar a arte como forma de expressão e comunicação, tais como Ulysses
Pernambucano, Osório César e Nise da Silveira. Esta última chegou a trocar
correspondências com Jung e revolucionou o tratamento de pacientes do Hospício
da Praia Vermelha e do Centro Psiquiátrico Nacional, quando, em vez de aplicar
eletrochoques, remédios e fazer lobotomias, ela os colocava nos ateliês para pintar
e realizar outras expressões artísticas. Segundo Nise, “o que melhora o atendimento
é o contato afetivo de uma pessoa com outra. O que cura é a alegria, o que cura é a
falta de preconceito.”13
Imagem 23 – Nise da Silveira e Raphael Domingues,
um de seus pacientes, no ateliê ao ar livre, em 1960.

Imagem do catálogo da exposição “Raphael e Emygdio:
dois modernos no Engenho de Dentro”, do IMS, 2012.

Apesar da longa trajetória, o termo Arteterapia ainda é recente, datando de
cerca de 1950, sendo reconhecida como ocupação, no Brasil, somente em janeiro
de 2013. Hoje está se expandindo para além do contexto psiquiátrico, sendo inserida
em diversos campos, tais como: em empresas, hospitais, escolas e organizações.
Mesmo assim, a arte como ferramenta terapêutica, ainda é vista com certa reserva,
apesar ser fundamentada nos estudos de Jung e, dentro do universo Junguiano,
sempre ter estado presente nas práticas terapêuticas.

3.4 JUNG E A PSICOLOGIA ANALÍTICA
13. Frase atribuída à Nise da Silveira.
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Imagem 24 – Jung e um de seus pensamentos

Disponível em: http://osconselheiros.files.wordpress.com/2012/03/carl-gustav-jung1-copy.jpg

Jung já era formado em medicina e já trabalhava no setor de psiquiatria de
um hospital em Zurique quando conheceu o trabalho de Freud. Na época já
simpatizava com seu pensamento que foi de grande valia no tratamento de seus
pacientes. Após conhecerem-se tornaram-se grandes amigos a ponto de Jung ser
considerado por Freud seu sucessor. Entretanto, ao longo do tempo e de longos
debates acerca da Psicanálise, Jung vê enormes divergências teórica e
metodológicas entre o seu pensamento e o de Freud e distancia-se do amigo. Então,
Jung passa por um momento de crise, onde entra em reclusão e aproveita este
momento para fazer uma autoanálise, criando as bases da Psicologia Analítica. Ele
amplia seus estudos à mitologia, à simbologia, à alquimia e à religião, estudando
seus efeitos psíquicos no ser humano e em sua psique.
Com abrangência de seus estudos, Jung procurava estudar todas as relações
existentes na natureza humana e suas implicações. Com isso, surgem vários termos
criados e muito utilizados por Jung em suas obras e estudos que merecem uma
breve conceituação a fim de colaborar na compreensão dos mesmos. Alguns
fundamentos na abordagem junguiana são:
Arquétipos: São “imagens primordiais” padronizadas universalmente que se
originam do inconsciente coletivo e que formam os conteúdos básicos das lendas,
contos de fadas, religiões e mitologias.
Segundo Marcondes14,
14. Kathy Amorim Marcondes, professora do Departamento de Psicologia UFES. Disponível em:
http://www.portas.ufes.br/sites/www.portas.ufes.br/files/Jung.pdf. Acessado em 22/06/14.
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Para Jung o arquétipo funcionaria como um nó de energia psíquica
potencial, que, quando ativada, expressar-se-ia sob forma de imagens
arquetípicas; por tanto, o que teríamos acesso pela alegoria de um sonho,
por exemplo, seria na verdade a imagem pessoal ligada a um arquétipo
virtual. [...] Segundo Jung (1993, p.67) “o arquétipo é uma tendência para
formar [certas] mesmas representações de um motivo – representações que
podem ter inúmeras variações de detalhe – sem perder sua configuração
original.”

Há arquétipos que correspondem a várias situações, tais como as relações
com os pais, o casamento, o nascimento dos filhos, o confronto com a morte.
Inconsciente Coletivo: É a parte do inconsciente que contém elementos que
nunca foram conscientes, os arquétipos, bases filogenéticas e instintivas da raça
humana que foram herdadas pela psique devido às experiências repetidas que as
pessoas foram tendo durante toda a história da humanidade. Segundo Jung (1971,
CW 8, § 342), "o inconsciente coletivo contém toda a herança espiritual da evolução
da raça humana que eclode de novo na estrutura cerebral de todo indivíduo".
Inconsciente Pessoal: É a camada pessoal do inconsciente, distinta do
inconsciente coletivo. Para Jung o inconsciente pessoal contém memórias perdidas,
ideias dolorosas que são reprimidas (esquecidas por conveniência), percepções
subliminares ou percepções sensoriais que não foram fortes o suficiente para
alcançar a consciência, e finalmente, conteúdos que ainda não amadureceram para
a consciência. O inconsciente expressa-se por meio de sonhos, fantasias,
preocupações obsessivas, falhas de linguagem e acidentes de todos os tipos.
Símbolo: É a expressão possível para algo que é essencialmente
desconhecido, que pode ser uma imagem estática ou uma (re)ação. A formação de
símbolos acontece o tempo todo dentro da psique, aparecendo em fantasias e
sonhos. Em análise, a formação de símbolos é reforçada pela abordagem
construtiva. O objetivo é tornar a energia instintiva disponível para um trabalho
significativo e uma vida produtiva. Segundo Oliveira15,
Os símbolos têm origem nos arquétipos do inconsciente coletivo,
atravessam o inconsciente pessoal agregando conteúdos desta parte da
mente, para só então chegar à consciência onde agregam mais conteúdos.
Devido a sua formação, os símbolos estão relacionados com todas as
partes da mente e ao trabalharmos com os símbolos estamos trabalhando
com a mente por inteira.

15. Disponível em: http://regismesquita.tripod.com/conheca.html, pelo Especialista em Psicoterapia
Analítica Junguiana, Regis Soffiatti Mesquita de Oliveira. Acessado em 20/06/14.
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Self: O arquétipo da totalidade e o centro regulador da psique. Geralmente é
simbolizado pela mandala ou círculo. Empiricamente ele é semelhante à imagem de
Deus. É o arquétipo central, responsável pela ordem e totalidade da personalidade,
formado pelo consciente e pelo inconsciente juntos e corresponde ao centro da
psique total.
Sombra: É a primeira camada do inconsciente a ser encontrada em um
processo de análise psicológica e normalmente é personificada nos sonhos por
figuras sombrias e dúbias do mesmo sexo da pessoa que está sonhando. São
aspectos inconscientes ou escondidos de si mesmo, tanto bons quanto maus, que o
ego ou reprimiu ou nunca reconheceu. Ela é uma parte inconsciente ou obscura da
personalidade que contém características e fraquezas as quais a autoestima não
permitirá que se reconheça por si próprio. A sombra também consiste em instintos,
habilidades e qualidades de moral positivas que foram enterradas há muito tempo ou
que nunca foram conscientes. A fim de facilitar a compreensão, alguns dos termos
citados acima, foram organizados numa imagem de modelo junguiano da psique,
para demonstrar a sua relação:
Imagem 25 – O modelo junguiano da psique

Disponível em: http://www.rubedo.psc.br/Imartigo/esquepsi.gif
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Abaixo apresenta-se outro modelo a fim de exemplificar melhor a estrutura
psíquica:
Imagem 26 – O mapa da mente

Disponível em: http://xuyun.zatma.org/Portuguese/Dharma/Literature/7thWorld/psique.jpg

Na prática, essa teoria e seus efeitos podem ser mostrados no capítulo
seguinte onde trata de uma abordagem terapêutica breve com idosos em uma ILPI e
alguns resultados obtidos através da arteterapia.
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CAPÍTULO IV

TRANSPONDO CERCAS COM ARTETERAPIA

Imagem 27 – Transpondo as cercas com a Arteterapia

.
Acervo pessoal da autora

A função da arte não é a de passar por portas abertas, mas a de abrir
portas fechadas.
Ernerst Fischer

Ao chegar à instituição onde ocorreu o estágio em Arteterapia, lá estava ela, a
cerca. Muros, não havia. Apenas duas colunas que seguravam o portão de ferro
pintado de branco e todo o resto com uma cerca de arame farpado. Aquilo gerou
certa estranheza, mas, apesar disto, comecei a olhar o local como um todo: muito
verde, no alto de um morro de onde se enxergava ao longe, poucas casas e mais
verde. O lugar parecia tranquilo, amigável, cheio de vida. Fui recebida com alguns
sorrisos e muitos olhares curiosos. Parecia que eu não teria muito que fazer lá, mas
em duas ou três semanas vi o quanto a situação distanciava-se da minha primeira
impressão. Este capítulo tem como objetivo relatar alguns acontecimentos
importantes na aplicação da Arteterapia nesta instituição de longa permanência para
idosos e as transformações ocorridas durante o processo arteterapêutico.
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4.1 O PROCESSO ARTETERAPÊUTICO NA PRÁTICA

A terapia iniciou-se com um prazo para o seu término que foi esclarecido logo
no primeiro encontro. Eles não se opuseram nem expressaram qualquer reação à
informação. Mas com o decorrer do processo autogestivo vários pedidos foram feitos
por eles, tal como: “Aqui não tinha nada pra gente fazer! Se tivesse todo dia era
melhor ainda!” (AO., uma das participantes ao ser perguntada sobre o aumento do
número de sessões por semana).
No caso de abordagem terapêutica breve em grupo, que foi a utilizada no
estágio relatado neste estudo, há um prazo determinado para a sua realização
sendo dividida em três ciclos ou módulos: Diagnóstico, Desdobramento e Processo
Autogestivo. No primeiro módulo, o Diagnóstico, cabe ao arteterapeuta apresentar
vários materiais expressivos e propor experimentações plásticas livres do material.
Para que no módulo final, o processo autogestivo, o cliente possa escolher o que
mais gostou de fazer e exercitar seu fazer artístico sempre buscando em suas obras
o seu fio condutor.
O estágio faz-se necessário para que se possa justamente observar na
prática os problemas, as situações a serem resolvidas e vivenciar o universo
institucional ao qual refere-se este estudo.
O trabalho arteterapêutico foi realizado na Instituição de agosto de 2013 a
abril de 2014. Os participantes, deste processo inicialmente, eram sete,
posteriormente resumiram-se a seis, doravante identificados pelas iniciais: AO., AM.,
D., TR., TF. e Z. Foram realizadas atividades de pintura, escultura, colagem,
tecelagem, canto, mosaico, ensaio fotográfico, decoração natalina, entre outras
atividades artísticas. Os encontros ocorreram semanalmente às segundas-feiras à
tarde e tiveram duração de duas horas, com exceção dos meses de janeiro e abril,
onde os encontros ocorreram duas vezes por semana.
O diálogo por seis sessões foi quase nulo, apenas com alguns resmungos.
Mas as experimentações artísticas já falavam por si só. Por trabalhar com símbolos,
a Arteterapia possibilitou que os idosos conseguissem, mesmo que de forma
inconsciente, uma maior integração com o inconsciente, permitindo que viessem à
tona alguns incômodos, frustrações, desorientação, baixa autoestima para somente
num segundo momento (ciclo), através do resgate da memória (infância),
aparecessem formas de reacender a criança interior de cada um deles. E, assim, a
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criatividade, a fantasia e a alegria foram permitidas e apareceram naquele grupo.
A primeira sessão tinha como atividade a confecção de crachás e decoração
de um envelope com imagens que gostassem. E a desordem interna apareceu, com
sobreposição de imagens e ultrapassagem dos limites do suporte, que são possíveis
de serem visualizadas nos primeiros trabalhos.
Imagem 28 – Crachá da primeira sessão

Acervo pessoal da autora

Imagem 29 – Decoração de envelope

Acervo pessoal da autora

Durante algumas sessões ainda se percebem essas características no grupo
de forma clara, como evidenciamos nas imagens seguintes:
Imagem 30 – Decoração de caixas de MDF

Acervo pessoal da autora

Imagem 31 – Confecção de colares

Acervo pessoal da autora
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Imagem 32 – Confecção e decoração de almofadas – trabalhos de TF. e D.

Acervo pessoal da autora

Ao final das atividades, ao serem perguntados sobre o que acharam do
trabalho, colhi depoimentos sem muito entusiasmo como: “Tá bom! Pra quem nunca
fez...tá bom!” (Z.) e “Ficou bom!” (AO. e D.) E por volta da sessão de número 8,
começam a aparecer indícios de insatisfação consigo mesmo, mas ao mesmo tempo
há uma preocupação em se fazer algo bonito. Discussões eram constantes entre
eles.
Com relação à atividade do dia, foi desenvolvida a tecelagem com lãs
coloridas em tear de papelão. E, apesar de a atividade não ter muito progresso na
confecção, conteúdos simbólicos apresentados em forma de atitudes foram bem
significativos: ficaram aborrecidos por não conseguirem realizar a técnica de forma
“correta” e rápida. Precisaram da minha ajuda durante toda a atividade e sempre
perguntavam se estava ficando certo. Ou seja, havia a vontade se fazer algo bonito,
bem estruturado. Como podemos observar nos depoimentos: “Eu não sei fazer essa
porcaria, fica tudo torto! Eu erro toda hora! Queria que ficasse tudo bonitinho! Pra eu
vender!” (Z.) e “Ta feio! Melhor desmanchar e fazer tudo de novo!” (AM.) e “Eu não
sei fazer isso! Eu não consigo!” (TR.)
Em contraponto a isso, os integrantes do grupo que nunca se preocuparam
em se arrumar vestindo sempre roupas de dormir começam a se preocupar com a
aparência. D. foi o primeiro e apareceu arrumado para o nosso encontro, vestindo
camisa e calça social.
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Imagem 33 – D. com seu tear

Acervo pessoal da autora

Imagem 34 – Tear de AM.

Acervo pessoal da autora

A Arteterapia tem como uma de suas funções possibilitar a reconquista da
autoestima, a melhor convivência num grupo estranho e num ambiente em que não
se quer pertencer. E é através de experiências vivenciadas durante o processo
arteterapêutico do estágio realizado com idosos nessas condições que se pode
perceber o início de um processo cooperativo e de elevação da autoestima do grupo
como um todo, a partir da sessão do ensaio fotográfico (nº 10) que contou com um
grande número de fantasias e adereços:
Imagens 35 – Arara com fantasias

Acervo pessoal da autora

Imagem 36 - Adereços teatrais

Acervo pessoal da autora
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Imagem 37- Perucas e chapéus

Acervo pessoal da autora

Eles mesmos levantaram-se com avidez e arrumaram-se sozinhos ou com
ajuda deles próprios. Experimentaram roupas e acessórios e pediram para tirar foto
deles e ainda queriam ver logo como ficaram.
Imagem 38 – Experimentando as fantasias

Acervo pessoal da autora

Imagem 40 – Novo visual de Z.

Acervo pessoal da autora

Imagem 39 – Transformando-se com as fantasias

Acervo pessoal da autora

Imagem 41 – Grupo posando para a foto com as fantasias

Acervo pessoal da autora
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Atitudes como essas (cooperação e cuidado pessoal) mantiveram-se,
sutilmente durante as demais sessões, hora com maior aderência do grupo, hora
menos. Quando eu chegava alguns perguntavam: “Ainda dava tempo de tomar
banho e me arrumar?”. E que pode ser comprovado com fotos de sessões
seguintes. Por exemplo, na 14ª sessão: Z. chegou só no final da sessão, pois uma
cuidadora estava pintando seu cabelo e escovando como já havia prometido há
tempos. Devido a isso ela não participou da sessão, com exceção da oração final e
dos aplausos e fotos do novo visual.
Z. disse “Eu trouxe essa bolsa aqui porque ela é muito bonita. Pra tirar foto
com ela!” E Z. escolheu um lugar e eu tirei sua foto. E em seguida ela completou
“Toma, eu empresto pra você tirar foto com ela também! Eu empresto!” dando a
bolsa a TR. que deu logo um sorriso.
Imagem 42 – Após a sessão: Z. com bolsa

Acervo pessoal da autora

Imagem 43 – TR. faz pose com bolsa trazida por Z.

Acervo pessoal da autora

Já com o segundo módulo (Estímulos Geradores) iniciado na sessão 13,
começou-se a trabalhar com temas que eles mesmos trouxeram à tona com suas
imagens e atitudes, tais como: a procura por uma identidade, autovalorização,
resgate de memórias, busca pela alegria através de músicas e da ludicidade.
Já na primeira sessão, durante a decoração de porta-retratos para a própria
foto (tirada durante sessões anteriores e revelada), tive uma surpresa ao escutar a
frase: “Essa sou eu?” de AO., enquanto eu entregava a fotografia de cada um. E eu
respondi que sim, mas ela insistiu: “Não sou eu, não. Você tem certeza?” Confirmei
mostrando detalhes de roupa, posição de onde costuma sentar na sala (eles
mantêm o local de sentar de cada um). E ela enfim aceitou. Mas depois pude
observar como escondeu sua própria imagem colando imagens sobre a própria foto,
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não respeitando os limites do porta-retrato. Este foi o caso de AO. que teve um
derrame que lhe deixou sequelas (cegueira de um olho e falta de motricidade).
Imagem 44 – Porta-retrato de AO.

Imagem 45 – Detalhe do porta-retrato: a foto de AO.
sob colagens destacada com contorno vermelho. .

Acervo pessoal da autora
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Descobri também que não havia espelhos na instituição. Como poderiam
perceber o passo a passo das suas modificações corporais? Não podiam e se
assustavam quando finalmente se viam. Não se reconheciam mais. Isso me levou a
outra ideia para atividade: decoração de espelhos em forma de mandalas para
trabalhar a autovalorização, pois enquanto decoravam as molduras acabavam se
olhando no espelho e refletindo sobre sua autoimagem. Ou seja, a reflexão a partir
do autoreflexo.
Imagem 46 – Espelho decorado por TR.

Acervo pessoal da autora

Imagem 47 – Enfeitando o espelho ou a mim?

Acervo pessoal da autora
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Alguns símbolos foram surgindo durante as sessões com frequência, tais
como casa, asas e alimentos. Esses temas foram trabalhados e desdobrados neste
ciclo. A necessidade de um espaço individual e considerado seu (simbolizado pela
casa) havia se perdido com a convivência com tantas pessoas e com um espaço tão
limitado para cada um. (Cada morador tinha direito a uma cama e um armário de
uma porta, o que limitava muito o número de pertences e sua identidade). Mas, além
disso, a necessidade de sair dali e voltar a frequentar outros lugares, comer o que
tivesse vontade, enfim, retomar a sua vida mostrava-se através dos símbolos de
asas e alimentos.
Imagem 48 – A Casa da História

Acervo pessoal da autora
Imagem 51 – Porta-retrato com asas
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Imagem 49 – A Casa de AO.
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Imagem 50 – A casa de TF.

Acervo pessoal da autora

Imagem 52 – Anjo Gabriel

Imagem 53 – Caixa com asas

Acervo pessoal da autora
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Imagem 54 – Sachês com cheiro de alimentos
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Imagem 55 – Mandala de frutas

Acervo pessoal da autora

No último ciclo (Processos Autogestivos), onde eles já escolhiam a atividade
que iriam fazer e músicas que queriam escutar enquanto produziam, pediam por
cantigas de roda, confecção de bijuterias e pintura em quadros e panos de prato.
As cantigas de roda e as brincadeiras de criança alegravam cada sessão,
davam mais ânimo, produtividade e liberavam a criatividade. O som de cada música
era cantarolado em conjunto pelos integrantes do grupo, que também se
balançavam no ritmo da música e relembravam de cenas boas da infância.
Imagens 56 – Eu levanto pra brincar!

Acervo pessoal da autora

Imagem 57 – A dança das fitas

Acervo pessoal da autora

Até objetos que poderiam ser usados para “brincar” foram trazidos por eles.
Como o grande colar abaixo trazido por Z., apresentado da seguinte maneira: “Olha
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aqui o que eu trouxe pra gente fazer uma brincadeira!” (dizia isso enquanto passava
o objeto abaixo com agilidade pelo corpo, como se fosse um bambolê). Ela o trouxe
dentro de uma caixa de sabonetes com muito carinho e esperou outros integrantes
chegarem à sala pra apresentá-lo com muita alegria e satisfação.
Imagem 58 – Reinventando e ressignificando a vida

Acervo pessoal da autora

Com as bijuterias sentiam-se valorizados. Eles mostravam aos outros a sua
produção assim que terminavam. E, ao final de cada sessão, pediam para serem
fotografados com elas e verem como ficou a foto na máquina digital. Se não
gostassem da foto pediam para eu tirar outra.
Imagens 59 – Confecção de bijuterias 1

Acervo pessoal da autora

Imagem 60 – Confecção de bijuterias 2

Acervo pessoal da autora
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Imagem 61 – Alguns colares e pulseiras produzidos
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Imagem 62– Pose para fotos com a produção

Acervo pessoal da autora

A fluidez das tintas parecia dar fluidez à vida daquele grupo. As atitudes já
não eram mais agressivas. Eles solucionavam melhor os problemas. O que não
acontecia no início da terapia.
Imagens 63 – Pintura e fluidez
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Imagem 64 – Trazendo fluidez à vida
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Imagens 65 - Trabalho produzido por TF.

Imagem 66 – Trabalho produzido por AO.

Acervo pessoal da autora

Acervo pessoal da autora
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Conversas fluídas ocorrem, sem serem somente reclamações de problemas
vividos na instituição, mas há apresentação de possíveis soluções para os mesmos.
Há tentativas de organização para uma atividade em conjunto entre eles e
sugestões nos trabalhos, e o que poderiam fazer após a entrega dos mesmos a
eles.
Seguem abaixo alguns depoimentos sobre o processo arteterapêutico
vivenciado por eles que podem ilustrar um pouco mais os efeitos da arteterapia
neste grupo de indivíduos:
“A gente tem que mostrar pra todo mundo os nossos trabalhinhos!”,D.
“Não podia acabar! Fazer esses trabalhinhos ocupa tanto a mente... é tão
bom de fazer! Pintar, bordar, fazer cordão... eu queria fazer sempre!”, TF.
“Eu queria fazer mais trabalhinho! É legal!”, TR. (fazendo sinal de positivo
com o dedão e abrindo um sorriso). E continua: “Gostei de fazer colar!”
Por fim, um quadro com o perfil inicial do grupo e seu perfil após o término do
estágio, afim de que se possam evidenciar as mudanças ocorridas durante o
processo, de forma esquemática.

PERFIL

INÍCIO DO PROCESSO
Individualistas,

FIM DO PROCESSO

verbalmente Solidários, compreensivos, animados,

agressivos, desmotivados, com apresentam aumento da perspectiva de
baixa autoestima e perspectiva vida, ideias organizadas e mais claras,
de vida, e certa desorientação.

com boa autoestima.

Usavam somente roupas de Usavam roupas de sair (quando tinham)
dormir o dia todo e andavam e se preocupavam em pintar os cabelos
sem pentear os cabelos, andar ou usar adereços, como chapéus e
lento.

bijuterias, andar mais vigoroso.

A inserção da Arteterapia na instituição causou mudanças significativas, não
só no grupo, mas num todo, como a criação de três salas: uma destinada à estética
(salão de beleza) e biblioteca, atendimento psicológico (psicóloga e terapeuta
ocupacional, onde eram realizadas nossas sessões) e salão de dança (que ainda
estava sendo preparada quando saí da instituição). Passeios voltaram a acontecer e
uma reforma do alojamento também estava sendo realizada.
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Imagem 67 – As coisas simples da vida

Disponível em: http://aparelhoauditivo.com/saude-auditiva/a-importancia-de-se-garantir-umenvelhecimento-saudavel/

Se o envelhecimento ocorre com sentimento de produtividade e valorização
do que foi vivido, sem arrependimentos e lamentações sobre oportunidades
perdidas ou erros cometidos haverá integridade e ganhos, do contrário, um
sentimento de tempo perdido e a impossibilidade de começar de novo trará
tristeza e desesperança.
Erik Erickson

Ao final deste estudo pude concluir que as cercas reais são visíveis à
distância por qualquer um e certamente limitam geograficamente um espaço, mas as
cercas psicológicas (imaginárias) aprisionam, primeiramente, a mente, amplificando
as alturas das cercas reais e reduzindo o espaço imaginário, até aprisionar a alma e,
por consequência o corpo, que passa a não desejar mais reagir.
No caso dos idosos residentes em asilos, que não possuem atividades
regulares que permitam a expansão destes limites (físico, intelectual e expressivo)
há uma diminuição da qualidade e expectativa de vida, podendo levar a um estado
de apatia ou até mesmo a óbito muito mais rapidamente.
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Ao inserir a Arteterapia no cotidiano de um pequeno grupo de idosos pude
observar, através do estágio, que houve uma diminuição de doenças físicas e a
estabilização ou até leve regressão (em se tratando de um curto período de
convivência de duas horas semanais por cerca de oito meses) dos sintomas
indicadores de doenças físicas e psicológicas, como baixa autoestima, depressão e
Alzheimer. Percebi que a arteterapia teve um papel fundamental no processo de
expansão desses limites, sendo um estimulador na busca de novos objetivos e
planejamentos futuros, trazendo de volta o desejo pela vida. Ocorreram mudanças
visíveis de comportamento individual e coletivo. A imersão no universo das imagens
e as atividades realizadas levaram à liberação da criatividade e, consequentemente,
à expansão dos limites internos dos idosos residentes nas ILPIs.
Algumas modalidades expressivas como a pintura e a construção mostraramse bem funcionais e significativas no processo arteterapêutico, pois trabalharam a
liberação

(fluidez)

da

criatividade

e

deram

chance

à

(re)construção

e

(re)estruturação da própria vida. Através dos materiais expressivos corretos e da
observação atenta às produções artísticas do grupo, o Arteterapeuta serve como
guia, mostrando alguns caminhos que podem ser trilhados para se obter o êxito em
se ter de volta uma vida saudável e digna, com planos e projeções futuras.
Recomenda-se o estudo e aprofundamento dos assuntos abordados aqui
para que se possam obter mais informações a respeito e oferecer estratégias que
possam dar mais qualidade de vida aos idosos residentes em ILPIs.
Imagem 68 – Liberte-se

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-Q82naeA09L8/UjufwyccbyI/AAAAAAAAAVw/qzzbz
K7Yu_E/s1600/3809672714310264200_1450240960_2816252_1493718211_n.jpg
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ANEXO A

ESTATUTO DO IDOSO

LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003.
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-selhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual,
espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos
públicos e privados prestadores de serviços à população;
II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas
específicas;
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção ao idoso;
IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do
idoso com as demais gerações;
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V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento
do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de
manutenção da própria sobrevivência;
VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e
gerontologia e na prestação de serviços aos idosos;
VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de
informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de
envelhecimento;
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social
locais.
Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência,
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos,
por ação ou omissão, será punido na forma da lei.
§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso.
§ 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras
decorrentes dos princípios por ela adotados.
Art. 5o A inobservância das normas de prevenção
responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei.

importará

em

Art. 6o Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente
qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha
conhecimento.
Art. 7o Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do
Idoso, previstos na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento
dos direitos do idoso, definidos nesta Lei.
TÍTULO II
Dos Direitos Fundamentais
CAPÍTULO I
Do Direito à Vida
Art. 8o O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um
direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.
Art. 9o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um
envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
CAPÍTULO II
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Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis,
políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.
§ 1o O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos:
I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários,
ressalvadas as restrições legais;
II – opinião e expressão;
III – crença e culto religioso;
IV – prática de esportes e de diversões;
V – participação na vida familiar e comunitária;
VI – participação na vida política, na forma da lei;
VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.
§ 2o O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física,
psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da
autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.
§ 3o É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
CAPÍTULO III
Dos Alimentos
Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil.
Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os
prestadores.
Art. 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o
Promotor de Justiça, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo
extrajudicial nos termos da lei processual civil.
Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de
prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da
assistência social.
CAPÍTULO IV
Do Direito à Saúde
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Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção,
proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que
afetam preferencialmente os idosos.
§ 1o A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio
de:
I – cadastramento da população idosa em base territorial;
II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios;
III – unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de
geriatria e gerontologia social;
IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados
e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e
eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural;
V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das
seqüelas decorrentes do agravo da saúde.
§ 2o Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente,
medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses
e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de
valores diferenciados em razão da idade.
§ 4o Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão
atendimento especializado, nos termos da lei.
Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a
acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas
para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento
conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de
impossibilidade, justificá-la por escrito.
Art. 17. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é
assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais
favorável.
Parágrafo único. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta
será feita:
I – pelo curador, quando o idoso for interditado;
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II – pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser
contactado em tempo hábil;
III – pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo
hábil para consulta a curador ou familiar;
IV – pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido,
caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.
Art. 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o
atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação
dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda.
Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra idoso
serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer dos
seguintes órgãos:
I – autoridade policial;
II – Ministério Público;
III – Conselho Municipal do Idoso;
IV – Conselho Estadual do Idoso;
V – Conselho Nacional do Idoso.
CAPÍTULO V
Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões,
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade.
Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação,
adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais
a ele destinados.
§ 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de
comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à
vida moderna.
§ 2o Os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural,
para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da
preservação da memória e da identidade culturais.
Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão
inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à
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valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos
sobre a matéria.
Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será
proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) nos
ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o
acesso preferencial aos respectivos locais.
Art. 24. Os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais
voltados aos idosos, com finalidade informativa, educativa, artística e cultural, e ao
público sobre o processo de envelhecimento.
Art. 25. O Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as
pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e
padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural
redução da capacidade visual.
CAPÍTULO VI
Da Profissionalização e do Trabalho
Art. 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas
suas condições físicas, intelectuais e psíquicas.
Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a
discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos,
ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.
Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a
idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de:
I – profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus
potenciais e habilidades para atividades regulares e remuneradas;
II – preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência
mínima de 1 (um) ano, por meio de estímulo a novos projetos sociais, conforme seus
interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de cidadania;
III – estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.
CAPÍTULO VII
Da Previdência Social
Art. 29. Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da
Previdência Social observarão, na sua concessão, critérios de cálculo que
preservem o valor real dos salários sobre os quais incidiram contribuição, nos termos
da legislação vigente.
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Parágrafo único. Os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados
na mesma data de reajuste do salário-mínimo, pro rata, de acordo com suas
respectivas datas de início ou do seu último reajustamento, com base em percentual
definido em regulamento, observados os critérios estabelecidos pela Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991.
Art. 30. A perda da condição de segurado não será considerada para a
concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo,
o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data
de requerimento do benefício.
Parágrafo único. O cálculo do valor do benefício previsto no caput observará o
disposto no caput e § 2o do art. 3o da Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, ou,
não havendo salários-de-contribuição recolhidos a partir da competência de julho de
1994, o disposto no art. 35 da Lei no 8.213, de 1991.
Art. 31. O pagamento de parcelas relativas a benefícios, efetuado com atraso
por responsabilidade da Previdência Social, será atualizado pelo mesmo índice
utilizado para os reajustamentos dos benefícios do Regime Geral de Previdência
Social, verificado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e
o mês do efetivo pagamento.
Art. 32. O Dia Mundial do Trabalho, 1o de Maio, é a data-base dos aposentados
e pensionistas.
CAPÍTULO VIII
Da Assistência Social
Art. 33. A assistência social aos idosos será prestada, de forma articulada,
conforme os princípios e diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social,
na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas
pertinentes.
Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é
assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei
Orgânica da Assistência Social – Loas.
Parágrafo único. O benefício já concedido a qualquer membro da família nos
termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per
capita a que se refere a Loas.
Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas
a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada.
§ 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de
participação do idoso no custeio da entidade.
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§ 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência
Social estabelecerá a forma de participação prevista no § 1o, que não poderá
exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de
assistência social percebido pelo idoso.
§ 3o Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu representante legal firmar o
contrato a que se refere o caput deste artigo.
Art. 36. O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou
núcleo familiar, caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais.
CAPÍTULO IX
Da Habitação
Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou,
ainda, em instituição pública ou privada.
§ 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência
será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono
ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.
§ 2o Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter
identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a
legislação pertinente.
§ 3o As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de
habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com
alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com estas
condizentes, sob as penas da lei.
Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos
públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria,
observado o seguinte:
I – reserva de 3% (três por cento) das unidades residenciais para atendimento
aos idosos;
II – implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso;
III – eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de
acessibilidade ao idoso;
IV – critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de
aposentadoria e pensão.
CAPÍTULO X
Do Transporte
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Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a
gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços
regulares.
§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer
documento pessoal que faça prova de sua idade.
§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão
reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente
identificados com a placa de reservado preferencialmente para idosos.
§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e
65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as
condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previstos no caput
deste artigo.
Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos
termos da legislação específica: (Regulamento)
I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda
igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;
II – desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das
passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou
inferior a 2 (dois) salários-mínimos.
Parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os
critérios para o exercício dos direitos previstos nos incisos I e II.
Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5%
(cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais
deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.
Art. 42. É assegurada a prioridade do idoso no embarque no sistema de
transporte coletivo.
TÍTULO III
Das Medidas de Proteção
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
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II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento;
III – em razão de sua condição pessoal.
CAPÍTULO II
Das Medidas Específicas de Proteção
Art. 44. As medidas de proteção ao idoso previstas nesta Lei poderão ser
aplicadas, isolada ou cumulativamente, e levarão em conta os fins sociais a que se
destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Art. 45. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério
Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre
outras, as seguintes medidas:
I – encaminhamento à família ou curador, mediante termo de responsabilidade;
II – orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III – requisição para tratamento de sua saúde, em regime ambulatorial,
hospitalar ou domiciliar;
IV – inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e
tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso ou à
pessoa de sua convivência que lhe cause perturbação;
V – abrigo em entidade;
VI – abrigo temporário.
TÍTULO IV
Da Política de Atendimento ao Idoso
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto
articulado de ações governamentais e não-governamentais da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento:
I – políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994;
II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para
aqueles que necessitarem;
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III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência,
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV – serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por
idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência;
V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos;
VI – mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos
segmentos da sociedade no atendimento do idoso.
CAPÍTULO II
Das Entidades de Atendimento ao Idoso
Art. 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das
próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas
do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme a Lei no 8.842, de
1994.
Parágrafo único. As entidades governamentais e não-governamentais de
assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão
competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua
falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os
regimes de atendimento, observados os seguintes requisitos:
I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade,
higiene, salubridade e segurança;
II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os
princípios desta Lei;
III – estar regularmente constituída;
IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.
Art. 49. As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de
longa permanência adotarão os seguintes princípios:
I – preservação dos vínculos familiares;
II – atendimento personalizado e em pequenos grupos;
III – manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior;
IV – participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e
externo;
V – observância dos direitos e garantias dos idosos;
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VI – preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de
respeito e dignidade.
Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora de atendimento ao idoso
responderá civil e criminalmente pelos atos que praticar em detrimento do idoso,
sem prejuízo das sanções administrativas.
Art. 50. Constituem obrigações das entidades de atendimento:
I – celebrar contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando
o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do
contrato, com os respectivos preços, se for o caso;
II – observar os direitos e as garantias de que são titulares os idosos;
III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente;
IV – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade;
V – oferecer atendimento personalizado;
VI – diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares;
VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas;
VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso;
IX – promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer;
X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas
crenças;
XI – proceder a estudo social e pessoal de cada caso;
XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência de idoso
portador de doenças infecto-contagiosas;
XIII – providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos
necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei;
XIV – fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos
idosos;
XV – manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do
atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de
seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e
demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do
atendimento;
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XVI – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a
situação de abandono moral ou material por parte dos familiares;
XVII – manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica.
Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de
serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita.
CAPÍTULO III
Da Fiscalização das Entidades de Atendimento
Art. 52. As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao
idoso serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância
Sanitária e outros previstos em lei.
Art. 53. O art. 7o da Lei no 8.842, de 1994, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 7o Compete aos Conselhos de que trata o art. 6o
desta Lei a supervisão, o acompanhamento, a
fiscalização e a avaliação da política nacional do idoso,
no âmbito das respectivas instâncias políticoadministrativas." (NR)
Art. 54. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos
e privados recebidos pelas entidades de atendimento.
Art. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações
desta Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus
dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo
legal:
I – as entidades governamentais:
a) advertência;
b) afastamento provisório de seus dirigentes;
c) afastamento definitivo de seus dirigentes;
d) fechamento de unidade ou interdição de programa;
II – as entidades não-governamentais:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas;
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d) interdição de unidade ou suspensão de programa;
e) proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público.
§ 1o Havendo danos aos idosos abrigados ou qualquer tipo de fraude em
relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição
da unidade e a suspensão do programa.
§ 2o A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá
quando verificada a má aplicação ou desvio de finalidade dos recursos.
§ 3o Na ocorrência de infração por entidade de atendimento, que coloque em
risco os direitos assegurados nesta Lei, será o fato comunicado ao Ministério
Público, para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das
atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento a idosos a
bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela
Vigilância Sanitária.
§ 4o Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o idoso, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade.
CAPÍTULO IV
Das Infrações Administrativas
Art. 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do art.
50 desta Lei:
Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), se
o fato não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do
estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais.
Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa
permanência, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, a
expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição.
Art. 57. Deixar o profissional de saúde ou o responsável por estabelecimento de
saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente
os casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento:
Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais),
aplicada em dobro no caso de reincidência.
Art. 58. Deixar de cumprir as determinações desta Lei sobre a prioridade no
atendimento ao idoso:
Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00 (um mil reais) e
multa civil a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pelo idoso.
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CAPÍTULO V
Da Apuração Administrativa de Infração às
Normas de Proteção ao Idoso
Art. 59. Os valores monetários expressos no Capítulo IV serão atualizados
anualmente, na forma da lei.
Art. 60. O procedimento para a imposição de penalidade administrativa por
infração às normas de proteção ao idoso terá início com requisição do Ministério
Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível,
por duas testemunhas.
§ 1o No procedimento iniciado com o auto de infração poderão ser usadas
fórmulas impressas, especificando-se a natureza e as circunstâncias da infração.
§ 2o Sempre que possível, à verificação da infração seguir-se-á a lavratura do
auto, ou este será lavrado dentro de 24 (vinte e quatro) horas, por motivo justificado.
Art. 61. O autuado terá prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da defesa,
contado da data da intimação, que será feita:
I – pelo autuante, no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença
do infrator;
II – por via postal, com aviso de recebimento.
Art. 62. Havendo risco para a vida ou à saúde do idoso, a autoridade
competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem
prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério
Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização.
Art. 63. Nos casos em que não houver risco para a vida ou a saúde da pessoa
idosa abrigada, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as
sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a
ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a
fiscalização.
CAPÍTULO VI
Da Apuração Judicial de Irregularidades em Entidade de Atendimento
Art. 64. Aplicam-se, subsidiariamente, ao procedimento administrativo de que
trata este Capítulo as disposições das Leis nos 6.437, de 20 de agosto de 1977, e
9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 65. O procedimento de apuração de irregularidade em entidade
governamental e não-governamental de atendimento ao idoso terá início mediante
petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público.
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Art. 66. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o
Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da
entidade ou outras medidas que julgar adequadas, para evitar lesão aos direitos do
idoso, mediante decisão fundamentada.
Art. 67. O dirigente da entidade será citado para, no prazo de 10 (dez) dias,
oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar as provas a produzir.
Art. 68. Apresentada a defesa, o juiz procederá na conformidade do art. 69 ou,
se necessário, designará audiência de instrução e julgamento, deliberando sobre a
necessidade de produção de outras provas.
§ 1o Salvo manifestação em audiência, as partes e o Ministério Público terão 5
(cinco) dias para oferecer alegações finais, decidindo a autoridade judiciária em igual
prazo.
§ 2o Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de
entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa
imediatamente superior ao afastado, fixando-lhe prazo de 24 (vinte e quatro) horas
para proceder à substituição.
§ 3o Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar
prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o
processo será extinto, sem julgamento do mérito.
§ 4o A multa e a advertência serão impostas ao dirigente da entidade ou ao
responsável pelo programa de atendimento.
TÍTULO V
Do Acesso à Justiça
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 69. Aplica-se, subsidiariamente, às disposições deste Capítulo, o
procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil, naquilo que não
contrarie os prazos previstos nesta Lei.
Art. 70. O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do
idoso.
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos
e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou
interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer
instância.
§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo
prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para
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decidir o feito, que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se
essa circunstância em local visível nos autos do processo.
§ 2o A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em
favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior
de 60 (sessenta) anos.
§ 3o A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração
Pública, empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao
atendimento preferencial junto à Defensoria Publica da União, dos Estados e do
Distrito Federal em relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
§ 4o Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos
assentos e caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e
caracteres legíveis.
CAPÍTULO II
Do Ministério Público
Art. 72. (VETADO)
Art. 73. As funções do Ministério Público, previstas nesta Lei, serão exercidas
nos termos da respectiva Lei Orgânica.
Art. 74. Compete ao Ministério Público:
I – instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e
interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos
do idoso;
II – promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou
parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a
medida e oficiar em todos os feitos em que se discutam os direitos de idosos em
condições de risco;
III – atuar como substituto processual do idoso em situação de risco, conforme
o disposto no art. 43 desta Lei;
IV – promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas hipóteses
previstas no art. 43 desta Lei, quando necessário ou o interesse público justificar;
V – instaurar procedimento administrativo e, para instruí-lo:
a) expedir notificações, colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de
não comparecimento injustificado da pessoa notificada, requisitar condução
coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar;
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b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades
municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como
promover inspeções e diligências investigatórias;
c) requisitar informações e documentos particulares de instituições privadas;
VI – instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração
de inquérito policial, para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção
ao idoso;
VII – zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados ao
idoso, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis;
VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os
programas de que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou
judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas;
IX – requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços de saúde,
educacionais e de assistência social, públicos, para o desempenho de suas
atribuições;
X – referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos
nesta Lei.
§ 1o A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste
artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuser a lei.
§ 2o As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que
compatíveis com a finalidade e atribuições do Ministério Público.
§ 3o O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá
livre acesso a toda entidade de atendimento ao idoso.
Art. 75. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará
obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que
cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo
juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os
recursos cabíveis.
Art. 76. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita
pessoalmente.
Art. 77. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito,
que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado.
CAPÍTULO III
Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou
Homogêneos
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Art. 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público
deverão ser fundamentadas.
Art. 79. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade
por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, referentes à omissão ou ao
oferecimento insatisfatório de:
I – acesso às ações e serviços de saúde;
II – atendimento especializado ao idoso portador de deficiência ou com
limitação incapacitante;
III – atendimento especializado ao idoso portador de doença infecto-contagiosa;
IV – serviço de assistência social visando ao amparo do idoso.
Parágrafo único. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção
judicial outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou
homogêneos, próprios do idoso, protegidos em lei.
Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio
do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas
as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais
Superiores.
Art. 81. Para as ações cíveis fundadas em interesses difusos, coletivos,
individuais
indisponíveis
ou
homogêneos,
consideram-se
legitimados,
concorrentemente:
I – o Ministério Público;
II – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
III – a Ordem dos Advogados do Brasil;
IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e que
incluam entre os fins institucionais a defesa dos interesses e direitos da pessoa
idosa, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia autorização
estatutária.
§ 1o Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União
e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta Lei.
§ 2o Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o
Ministério Público ou outro legitimado deverá assumir a titularidade ativa.
Art. 82. Para defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, são
admissíveis todas as espécies de ação pertinentes.
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Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de Poder Público, que lesem
direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá
pelas normas da lei do mandado de segurança.
Art. 83. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou
não-fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento.
§ 1o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio
de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou
após justificação prévia, na forma do art. 273 do Código de Processo Civil.
§ 2o O juiz poderá, na hipótese do § 1o ou na sentença, impor multa diária ao
réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a
obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.
§ 3o A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença
favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado.
Art. 84. Os valores das multas previstas nesta Lei reverterão ao Fundo do
Idoso, onde houver, ou na falta deste, ao Fundo Municipal de Assistência Social,
ficando vinculados ao atendimento ao idoso.
Parágrafo único. As multas não recolhidas até 30 (trinta) dias após o trânsito
em julgado da decisão serão exigidas por meio de execução promovida pelo
Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais
legitimados em caso de inércia daquele.
Art. 85. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano
irreparável à parte.
Art. 86. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao Poder
Público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente, para
apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a
ação ou omissão.
Art. 87. Decorridos 60 (sessenta) dias do trânsito em julgado da sentença
condenatória favorável ao idoso sem que o autor lhe promova a execução, deverá
fazê-lo o Ministério Público, facultada, igual iniciativa aos demais legitimados, como
assistentes ou assumindo o pólo ativo, em caso de inércia desse órgão.
Art. 88. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas.
Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério Público.
Art. 89. Qualquer pessoa poderá, e o servidor deverá, provocar a iniciativa do
Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto
de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.
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Art. 90. Os agentes públicos em geral, os juízes e tribunais, no exercício de
suas funções, quando tiverem conhecimento de fatos que possam configurar crime
de ação pública contra idoso ou ensejar a propositura de ação para sua defesa,
devem encaminhar as peças pertinentes ao Ministério Público, para as providências
cabíveis.
Art. 91. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às
autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que
serão fornecidas no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 92. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, inquérito
civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões,
informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser
inferior a 10 (dez) dias.
§ 1o Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se
convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil ou de
peças
informativas,
determinará
o
seu
arquivamento,
fazendo-o
fundamentadamente.
§ 2o Os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão
remetidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao
Conselho Superior do Ministério Público ou à Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público.
§ 3o Até que seja homologado ou rejeitado o arquivamento, pelo Conselho
Superior do Ministério Público ou por Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público, as associações legitimadas poderão apresentar razões escritas
ou documentos, que serão juntados ou anexados às peças de informação.
§ 4o Deixando o Conselho Superior ou a Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público de homologar a promoção de arquivamento, será designado outro
membro do Ministério Público para o ajuizamento da ação.
TÍTULO VI
Dos Crimes
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 93. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei no
7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 94. Aos crimes previstos nesta Lei, cuja pena máxima privativa de liberdade
não ultrapasse 4 (quatro) anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei no 9.099, de
26 de setembro de 1995, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições do
Código Penal e do Código de Processo Penal.
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CAPÍTULO II
Dos Crimes em Espécie
Art. 95. Os crimes definidos nesta Lei são de ação penal pública
incondicionada, não se lhes aplicando os arts. 181 e 182 do Código Penal.
Art. 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a
operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por
qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo
de idade:
Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
§ 1o Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou
discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo.
§ 2o A pena será aumentada de 1/3 (um terço) se a vítima se encontrar sob os
cuidados ou responsabilidade do agente.
Art. 97. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem
risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua
assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de
autoridade pública:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão
corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.
Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa
permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando
obrigado por lei ou mandado:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa.
Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do idoso,
submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos
e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho
excessivo ou inadequado:
Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa.
§ 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
§ 2o Se resulta a morte:
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.
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Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e
multa:
I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade;
II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho;
III – recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência
à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa;
IV – deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de
ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta Lei;
V – recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da
ação civil objeto desta Lei, quando requisitados pelo Ministério Público.
Art. 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução
de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro
rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade:
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.
Art. 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso, como abrigado, por
recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios,
proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo
de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa.
Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou
imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso:
Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.
Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar
procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar
procuração:
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Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
Art. 108. Lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de
seus atos, sem a devida representação legal:
Pena – reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
TÍTULO VII
Disposições Finais e Transitórias
Art. 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou
de qualquer outro agente fiscalizador:
Pena – reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.
Art. 110. O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 61. ............................................................................
............................................................................
II - ............................................................................
............................................................................
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo
ou mulher grávida;
............................................................................." (NR)
"Art. 121. ............................................................................
............................................................................
§ 4o No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3
(um terço), se o crime resulta de inobservância de regra
técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa
de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir
as conseqüências do seu ato, ou foge para evitar prisão
em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é
aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado
contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60
(sessenta) anos.
............................................................................." (NR)
"Art. 133. ............................................................................
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............................................................................
§ 3o ............................................................................
............................................................................
III – se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos." (NR)
"Art. 140. ............................................................................
............................................................................
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos
referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a
condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
............................................................................ (NR)
"Art. 141. ............................................................................
............................................................................
IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou
portadora de deficiência, exceto no caso de injúria.
............................................................................." (NR)
"Art. 148. ............................................................................
............................................................................
§ 1o............................................................................
I – se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do
agente ou maior de 60 (sessenta) anos.
............................................................................" (NR)
"Art. 159............................................................................
............................................................................
§ 1o Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro)
horas, se o seqüestrado é menor de 18 (dezoito) ou maior
de 60 (sessenta) anos, ou se o crime é cometido por
bando ou quadrilha.
............................................................................" (NR)
"Art. 183............................................................................
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............................................................................
III – se o crime é praticado contra pessoa com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos." (NR)
"Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a
subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18
(dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de
ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não
lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando
ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente
acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa,
de socorrer descendente ou ascendente, gravemente
enfermo:
............................................................................" (NR)
Art. 111. O O art. 21 do Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941, Lei das
Contravenções Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 21............................................................................
............................................................................
Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço)
até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos."
(NR)
Art. 112. O inciso II do § 4o do art. 1o da Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1o ............................................................................
............................................................................
§ 4o ............................................................................
II – se o crime é cometido contra criança, gestante,
portador de deficiência, adolescente ou maior de 60
(sessenta) anos;
............................................................................" (NR)
Art. 113. O inciso III do art. 18 da Lei no 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18............................................................................
............................................................................
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III – se qualquer deles decorrer de associação ou visar a
menores de 21 (vinte e um) anos ou a pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou a quem tenha,
por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade
de discernimento ou de autodeterminação:
.......................................................................
....." (NR)
Art. 114. O art 1º da Lei no 10.048, de 8 de novembro de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1o As pessoas portadoras de deficiência, os idosos
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as
gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por
crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos
desta Lei." (NR)
Art. 115. O Orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de
Assistência Social, até que o Fundo Nacional do Idoso seja criado, os recursos
necessários, em cada exercício financeiro, para aplicação em programas e ações
relativos ao idoso.
Art. 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população
idosa do País.
Art. 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei
revendo os critérios de concessão do Benefício de Prestação Continuada previsto na
Lei Orgânica da Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja
condizente com o estágio de desenvolvimento sócio-econômico alcançado pelo
País.
Art. 118. Esta Lei entra em vigor decorridos 90 (noventa) dias da sua
publicação, ressalvado o disposto no caput do art. 36, que vigorará a partir de 1o de
janeiro de 2004.
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