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RESUMO 

 

 
 O presente estudo foi elaborado com o intuito de analisar a importância do 

espaço físico para idosos residentes em Instituições de Longa Permanência onde é 

preciso considerar, além da função de abrigar, as sensações que o mesmo provoca 

nesses indivíduos. Serão apresentadas possibilidades de ressignificação deste 

espaço físico, tendo a Arteterapia como facilitadora desse processo, e os resultados 

da interferência nesses espaços para a melhor qualidade de vida dos idosos. 
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ABSTRACT 

 

 

 The present study was designed with the purpose of analyzing the importance 

of the physical space for elderly people living in long-term care institutions where it is 

necessary to consider, besides the house function, the sensations that it provokes in 

those individuals. Possibilities of resignification of this physical space will be 

represented, with Art Therapy as a facilitator of this process, and the results of 

interference in those spaces to improve the quality of life of elderly people. 

 

 

 

Key words: Art Therapy – Elderly people - Territory - Identity – Long-Term Care 

Institution. 
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APRESENTAÇÃO 

 

“O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos.” 

Eleanor Roosevelt 

 

Imagem 1 – Caminhos 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Caminhar ao lado da arte sempre foi a minha motivação à liberdade de 

expressão. Brinquedos criados com sucatas, bonecas de papel, panelinhas de massa 

de modelar que poderiam se modificar a todo tempo. Enxergava possibilidades em 

uma tampa plástica ou em uma caixa de fósforos. Gostava de desenhar, pintar e 

sempre praticava essas atividades incentivada por meu pai que me oferecia os 

materiais necessários para que eu os conhecesse e os experimentasse. Criava 

livremente. E assim fui crescendo, percebendo o quanto a arte me completava.  

Naturalmente, busquei uma carreira onde pudesse ter o contato com o fazer 

artístico, com a criação e que me trouxesse independência. Na Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo encontrei nos primeiros períodos disciplinas que gostava 

muito e que me permitiam criar. Desenho livre e plástica eram as minhas preferidas! 
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Em projeto de arquitetura podíamos criar “locais para viver”, colocando no papel o 

sonho de um cliente hipoteticamente criado para a proposta. Mesmo atendendo a 

todas aquelas regras necessárias para a execução do projeto, conseguíamos criar 

com liberdade. Foram anos de muito estudo e dedicação até a almejada formatura. 

Meu pai, meu grande incentivador, não viveu para compartilhar esse momento, mas 

certamente estaria muito orgulhoso! 

Quando entrei no mercado de trabalho, percebi que precisava produzir o que o 

mercado solicitava. Comecei a me distanciar da arte, embora fosse necessário ser 

bem criativo para sobreviver àquela “selva de pedra”. Não criava mais com liberdade 

e isso tirava minha motivação. E foi assim por muitos anos. Não estava feliz e percebi 

que precisava me reconectar com a arte. 

Ingressei em uma aula de canto e, mais tarde, o sapateado me “chamou”. Não 

imaginava poder ainda aprender a cantar e a dançar! Neste momento, as portas se 

abriram e as amarras que me prendiam se romperam. Meu trabalho continuava o 

mesmo, mas agora eu já não era a mesma. 

Como um navegador, sempre mantive a visão no farol por mais distante que 

este se encontrasse. Pensei em continuar a resgatar o meu processo criativo que tinha 

sido engessado durante tantos anos. Tinha a necessidade de me reencontrar e de me 

reconectar com minha essência criativa no intuito de poder ajudar o outro. Foi quando 

conheci a Arteterapia e aqui estou eu! Cada aprendizado, cada leitura, cada 

experiência vivida e compartilhada com os colegas e professores foi uma vivência 

única e especial. Uma intensa mudança interna inicia-se, reconectando-me com o 

fazer criativo que estava adormecido. Novos aprendizados e um novo mundo estava 

diante dos meus olhos. Volto a me expressar livremente através da arte o que deixa 

meu coração transbordando de satisfação. Começo a entender, através de minha 

própria experiência, como a Arteterapia atua como facilitadora no processo de 

autoconhecimento e transformação. 

 Com o estágio curricular, pude ter contato com um grupo de idosos em uma 

Instituição de Longa Permanência e percebi a importância do espaço para o processo 

criativo. Este território de confinamento torna-se um limitador criativo para os idosos, 

resultando em diversos problemas físicos e psicológicos. Devido à minha formação 

acadêmica, possibilitar um espaço agradável onde o morador sinta-se em um lar, 

sempre foi o meu objetivo e, certamente, não foi o que eu vivenciei com esta 
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experiência. Por mais bem tratados que os idosos fossem, não se sentiam donos de 

suas vidas nem tão pouco do espaço para eles designado.   

Com este estudo pude refletir sobre a importância da criação de um espaço 

que possibilite o fazer artístico na vida dos idosos. Independentemente do local onde 

estiverem ou das circunstâncias em que se encontrarem, é necessário que a arte 

possa chegar até eles proporcionando maior bem-estar e qualidade de vida. Acredito 

que a Arteterapia possa ser para os idosos, aquela luz no farol que impulsionava os 

navegantes a continuar direcionando o caminho, motivando, resgatando forças para 

viver mesmo com todas as dificuldades da navegação. 
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INTRODUÇÃO 

 

“O espaço físico pode ser medido matematicamente; já o 
espaço psicológico é percebido apenas pelas sensações.” 

Benedito Abbud 

 

Imagem 2 – Live chess in field 

 
Disponível em: http://www.wallpapers4k.us/live-chess-in-field-creative-wallpaper/ 

 

O espaço é um tema extremamente importante considerando sua relação com 

o indivíduo nele inserido. Observá-lo e compreender sua influência na vida das 

pessoas, possibilita desvelar situações que causam sentimentos de acolhimento e 

bem-estar ou de desconforto e desagrado. Estar em um ambiente pequeno e apertado 

não é agradável e traz uma sensação de desconforto, assim como estar sozinho no 

meio de um grande estádio de futebol vazio, também não é. Por outro lado, estar em 

um espaço arborizado, onde seja possível a contemplação da natureza, proporciona 

uma sensação de bem-estar e leveza. Existem ainda espaços que convidam ao 

encontro de pessoas e outros, ao nosso próprio encontro. Assim, podemos constatar 

que a relação entre o espaço físico e as sensações que o mesmo causa no indivíduo, 

está presente em qualquer lugar.  
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É natural que o indivíduo ao longo de sua vida, inserido em vários espaços, 

necessite criar marcas de personalização nesses espaços, demarcando seu território.   

A personalização do espaço permite ao indivíduo afirmar sentimentos de controle e 

pertencimento no mundo e também cercar-se de suas memórias afetivas. 

Considerando os idosos acolhidos em Instituições de Longa Permanência, público 

alvo do presente estudo, esta é uma situação que na maioria das vezes não acontece, 

pois com a partilha dos quartos onde vivem, muitas vezes não conseguem demarcar 

seu território com objetos pessoais, além da submissão às obrigatoriedades da própria 

instituição, que os limitam em suas escolhas e decisões.  Desta forma, o idoso tem 

sua identidade esquecida desenvolvendo sentimentos de desvalia e solidão.  

 Garantir condições para que o idoso preserve sua identidade e autonomia, vai 

além da adequação do espaço físico, o que pode ser realizado com pequenas 

intervenções na arquitetura e no layout. O espaço físico pode ser criado no papel, 

desenhado, redesenhado, adequado às necessidades de um idoso, mas é importante 

ressaltar, que mesmo com todas as intervenções físicas neste espaço, é preciso 

possibilitar a promoção da saúde psicológica do idoso e, com este objetivo, criar 

dentro deste espaço físico, um território livre e propício ao bem estar emocional. A 

Arteterapia possibilita através de inúmeras modalidades expressivas a criação desse 

território livre, onde o idoso possa se expressar, configurando e materializando 

situações com as quais convive diariamente, ressignificando suas emoções, 

proporcionando assim melhor qualidade de vida para ele.  

Considerando os idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência, o 

presente estudo pretende investigar estratégias do processo arteterapêutico neste 

espaço, e suas contribuições para transformação das sensações de seus residentes, 

em relação a esse território. Desta forma, pretende-se responder ao final desta 

pesquisa quais as contribuições e influências da Arteterapia para transformar 

sensações de moradores de ILPI em relação às condições de seu espaço residencial 

promovendo melhoria na qualidade da vida. 

Com os pressupostos metodológicos de modelo bibliográfico de pesquisa, 

acompanhado pelo relato de algumas vivências com os idosos de uma Instituição de 

Longa Permanência, o presente estudo foi desenvolvido. 

Para que se possa apresentar a necessidade e importância do tema em 

questão, foram estruturados quatro capítulos com abordagens importantes para sua 

compreensão. No primeiro capítulo, descreveu-se sobre a Arteterapia com um breve 
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histórico, relatando seu surgimento como metodologia terapêutica, até sua inclusão 

no Código Brasileiro de Ocupações (CBO) no Ministério do Trabalho, no grupo de 

Terapias Criativas. Também foram descritos neste capítulo, a relação entre a 

Psicologia Analítica e o processo arteterapêutico realizado com este suporte teórico, 

além da descrição das propriedades terapêuticas inerentes às linguagens plásticas e 

aos materiais expressivos frequentemente usados no processo arteterapêutico, para 

que o desenvolvimento do processo de amplificação simbólica seja realizado de forma 

adequada. O capítulo foi finalizado apontando a atuação do arteterapeuta em diversos 

grupos e faixas etárias. No segundo capítulo tratou-se de alguns aspectos do 

envelhecimento, indicando questões referentes a aspectos físicos, psicológicos e 

sociais. Foram descritas questões como independência, dependência e autonomia do 

idoso. Abordou-se também sobre a identidade na velhice, relacionada a autoestima e 

a autoimagem. O terceiro capítulo trouxe a definição do tema propriamente dito, 

descrevendo a importância e influência do espaço na vida do indivíduo, ressaltando 

questões relacionadas ao idoso institucionalizado. Descreveu-se a Instituição de 

Longa Permanência, território limitador, em contraposição com a Arteterapia, território 

livre para criação. Foram exemplificados como espaços podem ser usados 

terapeuticamente, como acontece com os jardins terapêuticos. O quarto e último 

capítulo, esclareceu como a Arteterapia pode atuar como facilitadora na criação de 

um território livre em Instituições de Longa Permanência, exemplificando com a 

descrição de aspectos do processo arteterapêutico realizado com grupos de idosos, 

com os ciclos: diagnóstico, de estímulos geradores e de processos auto gestivos, 

vivenciados no estágio. 

 Finalizando, foram apresentadas as conclusões e recomendações para que o 

tema de estudo possa ser ampliado através de outras pesquisas. 
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CAPÍTULO I  

ARTETERAPIA 

 

Imagem 3 – Expressão 

 

Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/59/2b/82/592b820669fcddf16d525996c9f3b79c.jpg 

 

 

1.1. HISTÓRICO 

 

Para descrever o que é Arteterapia, é necessário buscar referências ao longo 

dos anos, onde observa-se seu surgimento como um método terapêutico, onde a arte 

manifestada e experienciada através de diversas formas de expressão, sempre esteve 

presente, possibilitando ao indivíduo um maior conhecimento de si e do outro.  

Segundo Philippini (2013), é possível recuar no tempo cerca de 50 anos e 

encontrar algumas âncoras e demarcações ao buscar referências sobre quem ou em 

que lugar começou a surgir a Arteterapia como uma nova forma de trabalho 

terapêutico. Nomes como Florence Cane, Margareth Naumburg e Edith Kramer nos 

https://espacosentido.files.wordpress.com/2012/09/art-therapy1.jpg


19 
 

 

Estados Unidos, Adrian Hill na Inglaterra, Ulisses Pernambucano e Nise da Silveira 

no Brasil marcaram esta fase.  

Caminhando um pouco mais para trás, encontramos registros da arte como 

prática terapêutica na Grécia antiga, onde os indivíduos enfermos assistiam à 

representações teatrais e musicais, e depois recolhiam-se à noite para que através do 

sonho, recebessem das divindades uma indicação para a transformação da situação 

que gerou a doença. Encontramos registros do valor da arte, também com as pinturas 

das cavernas, onde a expressão se fazia presente através de representações do 

cotidiano e vivências ocorridas. A arte já se manifestava como ponte entre os espaços 

interno e externo.  

Na década de 80, com a possibilidade de maior liberdade de expressão através 

das artes, houve uma expansão na autonomia criativa chegando ao universo clínico. 

De acordo com Philippini (2013), houve um desenvolvimento significativo das 

chamadas “Terapias Expressivas”, surgindo as primeiras sementes da Arteterapia, 

através dos primeiros núcleos de trabalho, basicamente no Rio de Janeiro e São 

Paulo, onde a aplicação da arte em contextos terapêuticos foi iniciada. Observou-se 

então uma ampla expansão desta prática terapêutica de norte a sul do país. 

 Conceituando a Arteterapia, temos os registros da AATA (Associação 

Americana de Arteterapia - 2003) que diz: 

 

A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto 
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, 
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam 
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e de refletir sobre os 
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o 
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor 
com sintomas, stress e experiências traumáticas, desenvolver recursos 
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer 
artístico. 

 

 Em 1998, no Rio de Janeiro, foi criada a primeira associação de Arteterapeutas 

do Brasil, a AARJ e, atualmente a UBAAT (União Brasileira de Associações de 

Arteterapia) congrega as associações regionais dos estados da Bahia, Espírito Santo, 

São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, 

Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Norte, demonstrando um grande campo de 

crescimento desta prática. A Arteterapia além de ter sido incluída em 2013, no Código 

Brasileiro de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho, no grupo de Terapias 
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Criativas, a partir de 2017, foi inserida no Sistema Único de Saúde como modalidade 

ambulatorial de atenção básica, integrando o quadro de Práticas 

Integrativas/Complementar do Grupo 01 - Ações Coletivas/Individuais em Saúde. 

Com o intuito de ampliar o cuidado no âmbito da saúde através da utilização da 

arte, a Arteterapia agora integrando o quadro das PICs, possibilita um processo 

terapêutico com ampla abrangência, aplicável com resultados efetivos em públicos de 

cronologias e quadros clínicos diversos.  

 

1.2. ARTETERAPIA E PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

Imagem 4 – Mundo inconsciente 

 

Disponível em: https://espacosentido.files.wordpress.com/2012/09/art-therapy1.jpg 

 

 Em Arteterapia com abordagem Junguiana, o caminho será possibilitar através 

das produções plásticas, a comunicação entre o consciente e o inconsciente. A 

https://espacosentido.files.wordpress.com/2012/09/art-therapy1.jpg
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Psicologia Analítica esclarece a estrutura da psique composta por esses dois níveis. 

No consciente encontra-se o ego, que é considerado seu centro e por onde passa 

qualquer conteúdo psíquico para que se torne consciente. Os conteúdos que não se 

relacionam com o ego constituem domínio do inconsciente (Silveira, 1981). Para Jung, 

a consciência constitui-se em uma pequena ilha, que emerge do vasto oceano do 

inconsciente. Nas suas camadas mais superficiais, correspondendo ao inconsciente 

pessoal, estão incluídas as percepções e impressões subliminares dotadas de carga 

energética insuficiente para atingir o consciente, traços de acontecimentos ocorridos 

durante a vida e principalmente grupos de representações carregados de forte 

potencial afetivo, incompatíveis com a atitude consciente, que Jung denominou 

complexo (Silveira, 1981). As camadas mais profundas do inconsciente correspondem 

ao inconsciente coletivo. Grinberg esclarece: 

 

[...] O inconsciente coletivo é a camada mais profunda do inconsciente e 
corresponde a uma imagem do mundo que levou eras e eras para se 
formar. Nesta imagem cristalizaram-se os arquétipos ou as leis e 
princípios dominantes e típicos dos eventos que ocorreram no ciclo de 
experiências da alma humana [...] (2003, p.135). 

 

  Assim, é possível dizer que no inconsciente pessoal estão as experiências 

individuais, e no inconsciente coletivo estão as experiências impessoais, comuns a 

todos os seres humanos e transmitem-se por hereditariedade (Silveira, 1981). Da 

totalidade da psique, o self, emanam os símbolos que possibilitam a comunicação 

entre o inconsciente e o consciente.  

Existe dentro de nós uma necessidade de movimentação para que sejamos 

nós mesmos, obtendo assim o máximo da nossa força vital, indo ao encontro à nossa 

verdadeira essência. Jung denomina este processo como individuação. Silveira (1981) 

observa que, o conceito Junguiano de individuação não é sinônimo de perfeição, pois 

aquele que busca a individuação visa completar-se, o que significa aceitar e conviver 

conscientemente com tendências opostas, inerentes à sua natureza, sejam elas com 

conotação de bem ou de mal. Neste processo entramos em contato com várias 

etapas, que serão descritas brevemente, em seguida.  

Segundo Silveira (1981), para estabelecer contato com o mundo exterior, 

pessoas muitas vezes assumem uma aparência que geralmente não corresponde ao 

seu modo de ser autêntico. Uma aparência artificial que Jung denominou persona. Às 

vezes a persona representa uma defesa, excessivamente valorizada a ponto de o ego 
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consciente identificar-se com ela. Assim, é necessário o desvestimento das falsas 

roupagens da persona, diz a autora. Este processo de retirada das “máscaras sociais” 

despertará o nosso lado escuro, sombrio, apresentando coisas que desagradam ou 

até assustam, o que Jung denominou sombra. Na sombra, poderão ser encontrados, 

também, traços positivos que não se desenvolveram devido a condições externas 

desfavoráveis ou porque não houve energia suficiente para levá-los adiante (Silveira, 

1981). É importante entrar em contato com a sombra e torná-la consciente. Ao ser 

confrontada, a sombra diminui seu poder e seu tamanho e pode tornar-se uma força 

positiva, uma aliada (Grinberg, 2003). Após o encontro com a sombra, fará parte desse 

processo de autoconhecimento, a confrontação da anima, personificação dos 

aspectos femininos no inconsciente do homem, e do animus, a confrontação dos 

aspectos masculinos no inconsciente da mulher.  

Através deste processo, o indivíduo não estará mais fragmentado 

interiormente, abraçando valores mais vastos. Silveira conclui: 

 

[...] Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de 
consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto 
de consciente e inconsciente incluindo aspectos claros e escuros, 
masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for 
peculiar [...] (1981, p.100). 

 

A Arteterapia é uma facilitadora da decifração desse mundo interno, 

possibilitando que o indivíduo encontre a sua verdadeira essência. Segundo Diniz 

(2014), a Arteterapia sob a ótica Junguiana, parte do princípio de que a vida psíquica 

tem uma tendência inata à organização e o processo terapêutico poderá dinamizar 

esta tendência. Os símbolos surgem onde as palavras não têm acesso, e a Arteterapia 

fornecerá suportes materiais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos 

em criações diversas (Philippini, 2013). Conectando a essência de cada ser e atuando 

diretamente no eixo Ego-Self, os símbolos são parte do processo de 

autoconhecimento e transformação (Diniz, 2014).  

 

[...] A Arteterapia como prática terapêutica utiliza diferentes recursos 
expressivos como aliados da leitura simbólica do fazer artístico: artes 
plásticas e cênicas, música, expressão corporal e a literatura, como contos 
de fadas, lendas e mitos [...] (DINIZ, 2014 p.13). 

 

Segundo Philippini (2013), a produtividade da Arteterapia reside basicamente 

na possibilidade de facilitar caminhos expressivos singulares através do experimento  
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de modalidades expressivas diversas. 

 

1.3. LINGUAGENS E MODALIDADES EXPRESSIVAS NA ARTETERAPIA 

 

Imagem 5 - Criação 

 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/18436679707875826/ 

 

 

  A produção de imagens no setting arteterapêutico com diversas cores, texturas 

e volumes, possibilita a codificação das emoções e conteúdos inconscientes. Assim, 

é necessário que o arteterapeuta propicie os materiais adequados para cada etapa do 

processo, reconhecendo as melhores indicações clínicas e os benefícios atribuídos à 

cada modalidade plástica, atendendo às diversas populações e faixas etárias. 

https://br.pinterest.com/pin/18436679707875826/
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Agrupando os materiais expressivos em grandes áreas temáticas, Philippini 

(2009) exemplifica os materiais mais comumente utilizados no processo 

arteterapêutico, ilustrando alguns de seus usos mais correntes e compartilhando 

hipóteses sobre seus benefícios terapêuticos.   

A autora, em um primeiro grupo, identifica as linguagens utilizadas sobre o 

suporte de papel, muito utilizadas no setting arteterapêutico por sua praticidade, 

simplicidade operacional e baixo custo. Com este suporte, serão analisadas: 

colagens, fotografias, pinturas e desenhos.  

Em um segundo grupo, estão a tecelagem, bordado e costura. A linha que 

antes estava no papel, agora “ganha vida”, entrando e saindo do suporte (pano) nas 

costuras e nos bordados e construindo tramas e urdiduras com a tecelagem.  

O mosaico e a assemblagem, estão no terceiro grupo de linguagens, que 

através do manuseio de fragmentos, cacos e materiais descartados, oferecem a 

possibilidade de uma nova ordem, com um novo significado.  

Iniciando no volume e na tridimensionalidade, está a linguagem da modelagem, 

no quarto grupo. A modelagem possibilita a experimentação com materialidades 

diversas, como argila, papier mâché, massa artesanal de modelagem, biscuit etc.

 Existem ainda as atividades de construção, reunidas no quinto grupo. Estas 

atividades são mais complexas, englobando a criação de personagens, maquetes, 

instalações e outros objetos terapêuticos como “self-book” e “self-box”. 

Philippini (2009) acrescenta ainda outras linguagens expressivas que estão 

diretamente ligadas ao campo das Artes Plásticas, sendo esta o território fundante da 

Arteterapia. Contribuindo de forma eficaz no processo arterapêutico, temos ainda a 

Escrita Criativa, a Contação de Histórias, a Criação de Máscaras e Personagens, 

levando à prática teatral, o Vídeo e a Consciência Corporal, que são consideradas 

conexões criativas. 

Dentro das diversas linguagens, temos umas a serviço do desbloqueio, da 

liberação de conteúdos e fluência no processo criativo; outras favorecem mais a 

comunicação e a configuração das informações objetivas, e ainda outras permitem a 

saída do plano das sensações e emoções para o campo da densidade, peso, volume 

e texturas. “A produção imagética é consequência de processos primários de 

elaboração psíquica, tendo assim, na maioria das vezes, a possibilidade de não 

passar pelo crivo da consciência e do controle egóico.” (PHILIPPINI,2009, p.16) 
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Com o intuito de buscar a compreensão dos significados das produções 

simbólicas até que sejam apreendidos pela consciência em um processo de 

amplificação simbólica, estratégia que tem o propósito de aumentar a possibilidade de 

compreensão do significado de um símbolo, no setting arteterapêutico são 

empregadas diversas modalidades expressivas, que com seus caminhos peculiares 

de criação possibilitarão caminhos para transformação e ressignificação dos 

sentimentos. Em alguns casos, uma única linguagem expressiva será suficiente para 

que a compreensão se estabeleça. Abaixo serão relacionadas algumas propriedades 

terapêuticas inerentes às linguagens plásticas e aos materiais expressivos 

frequentemente usados no processo arteterapêutico, para que o desenvolvimento do 

processo de amplificação simbólica seja realizado de forma adequada.  

 

1.3.1 Colagem, fotografia, pintura e desenho  

A colagem, indicada para as diversas cronologias, é uma facilitadora do início 

do processo arteterapêutico. Envolvendo facilidade operacional, ordenação e 

integração, a colagem permite o desdobramento para o processo arteterapêutico 

através de suas composições simbólicas. Philippini resume a linguagem da colagem: 

 

[...] a colagem propicia composições simbólicas complexas, com pouca 
dificuldade operacional, e permite várias possibilidades de desdobramento 
para o processo arteterapêutico, entre os quais eu destaco as reproduções 
das imagens, através de fotocópias coloridas ou em preto-e-branco de 
segmentos da colagem para melhor reflexão e contextualização [...] (2009, 
p.26). 

 

As fotografias no processo arteterapêutico, funcionam como um precioso 

documentário de emoções, expressando situações percebidas e registradas, 

indicando trilhas para territórios internos esquecidos e adormecidos. Possibilitando o 

resgate de memórias afetivas, a fotografia é também um facilitador na restauração do 

percurso biográfico, sendo utilizada como fio de memória. Para Philippini: 

 

[...] A foto neste contexto pode servir de imagem-guia para resgatar 
lembranças dos períodos trabalhados (infância, adolescência etc.) que, 
muitas vezes, estão submersos, e as imagens contidas nas fotos ajudam 
a recuperar estas informações, recontextualizar fotos dentro de colagens 
para configurar com mais clareza o campo simbólico de determinadas 
passagens nas diferentes cronologias de vida, e as emoções correlatas 
àquelas etapas são outras possibilidades [...] (2009,p.32). 
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A experiência com a criação de personagens especiais para serem 

fotografados em ensaios é mais uma das possibilidades de utilização da fotografia no 

processo arteterapêutico. Com o auxílio de figurinos e adereços, esta atividade 

possibilita a expressão de conteúdos inconscientes e uma observação plena da 

autoimagem. 

 A utilização da pintura no processo arteterapêutico auxilia na liberação do 

processo criativo, possibilitando o abrir mão do controle e o prazer da descoberta, 

vencendo o medo de criar e experimentar. A experiência da junção do papel molhado 

com o pigmento, cria diversas imagens que se movimentam, sem planejamentos ou 

programações em um fluxo próprio. Devemos mencionar também as experimentações 

com a cor. Philippini (2009) ressalta a intensa mobilização emocional causada com a 

cor que, sendo um fenômeno físico, apresenta ativos correspondentes fisiológicos. As 

cores quentes, que são acidificantes, tendem a acelerar o metabolismo e as cores 

frias, que são mais alcalinas, tendem a tornar o metabolismo mais lento. Cada cor 

possui também um campo simbólico específico e alcances vibracionais diversos. 

  Philippini (2009) aponta a utilização da pintura no processo arteterapêutico 

como um recurso de muita efetividade, por sua intensa possibilidade de mobilizar 

emoções e facilitar a expressão de afetos. 

O desenho é uma possibilidade expressiva que permite retratar histórias 

pessoais com clareza, configurando o símbolo a ser trabalhado, para que no nível da 

consciência seja compreendido. Possibilita a percepção espacial além das relações 

de luz e sombra. Visto com um certo temor, o desenho muitas vezes é colocado como 

uma tarefa impossível de ser realizada, e pode estar ou não presente no processo 

arteterapêutico, pois é possível que o cliente prefira comunicar-se através de outras 

linguagens. Mesmo assim, cabe ao arteterapeuta ter um conhecimento básico dos 

principais recursos gráficos utilizados nesta linguagem, assim como os elementos 

fundamentais para que o desenho seja realizado, como linha, ponto, traço, luz, 

sombra, proporção, entre outros. Vale enfatizar ao cliente que o mesmo não precisa 

saber desenhar, para que ele, libertando-se de bloqueios limitantes, possa 

experimentar esta linguagem livremente. Para combater a resistência com o desenho, 

pode-se oferecer aos mesmos silhuetas para que preencham com seu próprio traçado 

e processo criativo. No desenho de cópia, é necessário um atento olhar para a 

realidade exterior, sendo um facilitador para sua percepção da realidade tal como ela 
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é. No desenho livre, o indivíduo entra em contato com sua realidade interna, deixando 

fluir conteúdos adormecidos. Embora o desenho proporcione limites, controle e 

ordenação, cada material gráfico possui uma característica específica, e de acordo 

com o material utilizado, irá possibilitar um caminho gradativo que vai da contenção à 

expansão. Entre os materiais gráficos mais utilizados, temos: lápis de cor simples e 

aquarelados, lápis de cera, grafite, carvão para desenho, canetas hidrocores e de gel, 

pincéis atômicos, pastéis secos e oleosos e canetas de nanquim. 

 

1.3.2 Tecelagem, bordado e costura 

  O uso da tecelagem no processo arteterapêutico auxilia na ordenação, na 

articulação, no entrelaçamento e na organização, possibilitando o domínio do fio e 

formando com ele estruturas. Podem ser utilizados teares manuais pequenos, 

confeccionados de papelão, com cortes em suas extremidades que possibilitam a 

estrutura para se formar uma tessitura. Sendo uma atividade que oferece ampla 

possibilidade de aplicação, a tecelagem pode ser oferecida em processos 

arteterapêuticos com clientes que estejam acamados, idosos e até crianças, pois 

estimula a concentração e a organização. É necessário que o arteterapeuta observe 

qual tear e técnica são mais adequados a serem utilizadas em cada caso específico. 

Philippini (2009) observa que a linha na tecelagem cria seu próprio suporte, desde que 

saibamos tramá-la a contento, e compara a tecelagem com nossas vidas, em que a 

produtividade tece o fio, nossa linha biográfica.  

O uso da linha no bordado e na costura, acontece de forma diferente da 

tecelagem. Apesar de também exigir concentração e organização, a costura e o 

bordado favorecem a desaceleração do indivíduo, auxiliando a redimensionar a 

compreensão do tempo destinado ao fazer criativo, observando os pequenos 

resultados ao longo do processo. É um trabalho delicado e minucioso, e pode oferecer 

uma certa resistência em um primeiro momento para mulheres que, por exemplo, 

afirmam não conseguir fazer nada relacionado a estas atividades. Cabe ao 

arteterapeuta convidá-las a experimentar os materiais, para que explorem as 

possibilidades com os panos, linhas e aviamentos, e criem suas próprias formas de 

desenvolver o processo criativo com a utilização destas linguagens. O bordado além 

dos mesmos benefícios da costura, possibilita a experimentação refinada com cores 

e formas, possui mecanismos operacionais mais complexos que a costura, pois cada 

ponto de bordado vai exigir um ritmo e uma sequência de movimentos específicos.  No 
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processo arteterapêutico, a costura e o bordado favorecem atividades com minúcia, 

gradualidade, delicadeza e possibilita a reunião dos segmentos com paciência. O uso 

dos fios traz a liberdade às nossas mãos, exigindo atenção e cuidado, mas com 

diversas possibilidades de final. Pode-se criar sem limites de forma tranquila e 

prazerosa nos auxiliando no “tecer” da vida. 

 

1.3.3 Mosaico e assemblagem 

A linguagem do mosaico possibilita ao indivíduo que a utiliza uma experiência 

na organização interna de afetos, emoções e memórias, reestruturando conteúdos 

internos reprimidos por situações da vida. Enquanto reorganiza e reconstrói, pedaços 

seus vão reorganizando-se e reconstruindo-se. À medida que se quebra, repete-se a 

situação sofrida e inconscientemente estagnada e, quando se juntam os cacos, tem-

se a oportunidade de ressignificar esses conteúdos dolorosos, vivenciando a 

possibilidade de transformação. Para trabalhar com esta linguagem, podem ser 

utilizados vários materiais como pedaços de cerâmica, contas, miçangas, pedaços de 

papel ou EVA, cacos de vidro ou espelho, casca de ovo, sementes entre outros, que 

serão montados sobre um suporte resistente, escolhido de acordo com o material que 

será utilizado no mosaico. A linguagem da assemblagem também utiliza a ideia de 

reunir materiais descartados e organizá-los, com um novo significado, sendo que são 

utilizados objetos maiores, apresentados de forma tridimensional em uma base 

resistente. O mosaico e a assemblagem favorecem a percepção espacial, a 

integração e reutilização dos materiais, possibilitando a ressignificação de conteúdos 

internos. 
 

1.3.4 Modelagem 

Trabalhando a tridimensionalidade no setting arteterapêutico, temos a 

modelagem, que é indicada após as experiências no plano bidimensional. Com o uso 

de materiais como argila, papier mâché, durepoxi, massa artesanal, massa de 

modelar infantil, biscuit, plastilina e até cera de abelha, criam-se experiências 

envolvendo desafios de organização espacial, formando estruturas, além da 

experiência com o tato que possibilita sensações com as texturas e os 

relevos.  Segundo Castro Júnior (2010), a modelagem desenvolve a percepção, ativa 

elementos arquetípicos, ameniza tensões, desenvolve a coordenação motora, a 
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percepção tátil e a consciência de volume, massa e temperatura. Podem ser 

oferecidos alguns materiais para facilitar o uso das massas como palitos, espátulas, 

peças vazadas para inscrições e sulcos, além de contas, lantejoulas, pedras e outros 

enfeites. O manuseio da argila possibilita o despertar de conteúdos inconscientes e 

ativa conexões arquetípicas, sendo necessário muito cuidado ao trazer esta 

modalidade ao setting arteterapêutico. Para Carrano e Requião (apud CASTRO 

JUNIOR, 2010), a flexibilidade no manuseio desse material no processo de criação 

artística, pressupõe de forma análoga que nossos afetos e emoções também possam 

se moldar, transformando atitudes mais rígidas. Caso seja verificada alguma 

dificuldade do cliente em lidar com a argila inicialmente, aconselha-se oferecer outras 

massas como a porcelana fina ou papier mâché, para depois aplicar a argila. 

 

1.3.5 Construção 

A modalidade expressiva construção reúne em si diversas modalidades 

expressivas e diversas técnicas. O ato de construir implica em complexas tomadas de 

decisão, onde é necessário fazer e desfazer, colocar e retirar, possibilitando inúmeras 

vivências.  

Imagem 6: Self-box 

 

Acervo pessoal da autora 
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Segundo Novato (2000, p.26 apud CASTRO JUNIOR, 2010), a construção 

permite infinitas opções de descoberta, o que favorece o equilíbrio emocional. Para 

Philippini (2009) quem constrói edifica, reúne, agrega, compõe, integra. Acerta e erra 

e na revisão do erro, destrói e reconstrói, refaz e revê. Uma das atividades mais 

comuns nessa modalidade é a construção da chamada self box, caixa-de-si-mesmo, 

que nada mais é que um retrato de si mesmo. 

 É necessário que o arteterapeuta disponibilize ao cliente caixas de diversos 

tamanhos, para que escolha a que desejar. Esta escolha trará aspectos simbólicos a 

serem trabalhados. As self box poderão ser pintadas, forradas de tecido, de papel ou 

de imagens, sendo diversas suas formas expressivas. Podem conter objetos de 

memória e até recursos tecnológicos, como luzes e fontes. Na construção podem ser 

utilizadas sucatas, possibilitando a quem cria, o desafio de formar uma estrutura 

equilibrada com a reunião de objetos de diversos tamanhos e texturas. As maquetes 

e as instalações também estão dentro do universo das construções. As maquetes 

podem ser de diversos materiais, reproduzindo em escala cenas diversas com ruas, 

habitações e jardins. As instalações também estão incluídas entre as técnicas de 

construção que reúnem objetos e materiais diversos em um espaço, criando um 

cenário. Delimitando um território para a comunicação de determinadas mensagens, 

as instalações através de referências concretas e visuais, facilitam o acesso ao campo 

simbólico. 

 

1.3.6 Escrita criativa, contação de histórias, vídeo e consciência corporal 

A escrita criativa, uma das linguagens expressivas que estão diretamente 

ligadas ao campo das Artes Plásticas, é também muito utilizada no processo 

arteterapêutico. Nesta linguagem pode-se usar a palavra como estímulo gerador para 

a produção de imagens. Possuindo uma sonoridade, um significado simbólico, as 

palavras possibilitarão a materialização e a configuração de afetos e impressões 

através das diversas modalidades plásticas. Pode-se também observar a forma visual 

da palavra e sua configuração básica. Philippini (2009) considera a escrita criativa 

muito importante no processo arteterapêutico, tendo em vista que as palavras 

guardam em sua essência suas imagens diversas, possibilitando o surgimento de 

produtos da singularidade e da subjetividade de cada um. A escrita criativa favorece 

a compreensão de nós mesmos através do diálogo entre nossos fragmentos.  
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Entre as linguagens diretamente ligadas às Artes Plásticas, utilizadas nos 

processos arteterapêuticos, além da escrita criativa, está também o trabalho com 

contos, com vídeos e com o corpo. A contação de histórias favorece o 

autoconhecimento, possibilitando também o desenvolvimento da comunicação oral e 

o encontro com o imaginário. O conto amplifica nossa percepção através do contato 

com figuras arquetípicas. O vídeo também é um recurso muito eficaz no processo 

arteterapêutico. O registro das imagens de uma atividade arteterapêutica em vídeo, 

por exemplo, possibilita um encontro do paciente com sua autoimagem.  

Philippini escreve sobre a importância deste recurso no processo de 

identificação, reconhecimento e transformação da autoimagem. “Rever-se através do 

vídeo é uma possibilidade de encontro, (re)-encontro, às vezes, 

confronto...“(PHILIPPINI, 2009, p.126).  

A consciência corporal também está presente na Arteterapia, sendo importante 

a observação e cuidado do arteterapeuta com seu próprio corpo, para que possa ser 

um facilitador no processo de consciência corporal do seu cliente, conduzindo-o a um 

reconhecimento de limites e potencialidades corporais, assim como a uma 

consciência dos movimentos respiratórios fundamentais a um bom andamento das 

atividades no processo arteterapêutico. Existem várias práticas relacionadas à 

consciência corporal e mesmo para clientes com dificuldades motoras, é possível 

adequar as estratégias e realizá-las. Entre as práticas coletivas relacionadas ao 

movimento, destacam-se as danças circulares, presentes em várias culturas, 

proporcionando a interação e a comunhão de grupos. 

Imagem 7 – Um pouco de cor, por favor... 

 

Disponível em: http://themindfulgoddess.com.au/vip-1-unleash-your-power-33blends/girl-
2848057_1920/ 

http://themindfulgoddess.com.au/vip-1-unleash-your-power-33blends/girl-2848057_1920/
http://themindfulgoddess.com.au/vip-1-unleash-your-power-33blends/girl-2848057_1920/
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1.4. CAMPOS DE ATUAÇÃO EM ARTETERAPIA 

 

Imagem 8 - Liberdade 

 

Disponível em: https://la-chapeliere-folle.deviantart.com/art/Freedom-336262938 

 

 

Atuando com pessoas de todas as idades, individualmente ou em grupo, na 

prevenção, na promoção e na reabilitação da saúde, o Arteterapeuta utiliza teorias e 

modalidades expressivas que ativam e facilitam a expressão criativa. Hospitais, 

clínicas, consultórios, escolas e empresas são algumas das diversas áreas onde a 

Arteterapia pode ser utilizada como processo terapêutico. Segundo Philippini (2013), 

para todas estas instituições e para as mais diversas populações, está presente a 

possibilidade de ativar núcleos de saúde e criatividade através do processo 

arteterapêutico. 

O Arteterapeuta poderá contribuir atuando nos diversos ciclos de vida, desde a 

gestação até o envelhecimento. Mencionando o período da gestação, podemos 

https://la-chapeliere-folle.deviantart.com/art/Freedom-336262938
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observar que na maioria das vezes, o pré-natal é feito de forma clínica e mecânica, 

seguindo um padrão e protocolos específicos, principalmente em postos de saúde, e 

as mulheres não tendo por vezes ninguém ao redor para compartilhar o que estão 

vivenciando, necessitam de acolhimento. A Arteterapia possibilita este acolhimento, 

assegurando um espaço onde a mulher através do fazer artístico, possa se expressar 

e ressignificar suas emoções, trazendo maior bem-estar para ela e para seu filho. 

 Ao público infantil e ao adolescente, a Arteterapia possibilita o acesso a um 

espaço de expressão lúdica e criativa, estimulando habilidades cognitivas e 

fortalecimento emocional. Promove maior qualidade de vida para os que vivem em 

situações de risco e vulnerabilidade social, contribuindo de forma efetiva para um 

crescimento físico e emocional saudáveis. O processo criativo para esse público, além 

de promover a criação de espaços de comunicação não verbal de sentimentos 

adormecidos, promove uma experiência com a liberdade presente na escolha dos 

materiais expressivos. 

No âmbito de acolhimento de pessoas em sofrimento psíquico e vulnerabilidade 

social, seja por transtorno mental ou pelo uso de drogas e álcool, a Arteterapia 

possibilita o acesso às múltiplas dimensões psíquicas facilitando a conexão com suas 

emoções e percepções. Com o acompanhamento da expressão simbólica configurada 

nas produções artísticas, o Arteterapeuta pode contribuir na reabilitação psicossocial 

e reconstituição de vínculos familiares. 

Sendo o público alvo desta pesquisa o idoso, vale ressaltar aspectos 

relacionados à atuação da Arteterapia para este grupo especificamente. Estimulando 

de forma efetiva o processo criativo, possibilitando a ampliação da comunicação 

expressiva e a compreensão sobre si, a Arteterapia pode possibilitar um 

envelhecimento ativo, fortalecendo autoestima e autonomia. Considerando o 

envelhecimento uma etapa da vida cercada por impedimentos e limitações, é 

necessário proporcionar o fazer artístico para o idoso promovendo a criação de uma 

fonte de vida e de comunicação para ele. Para os idosos que vivem em instituições 

de longa permanência, o próprio espaço torna-se um limitador do processo criativo, 

onde o confinamento diário potencializa sentimentos de solidão e desvalia. Neste 

contexto, a Arteterapia atua como um fortalecedor do processo criativo, criando um 

espaço considerado um território livre, onde o idoso pode se expressar através das 

imagens, palavras e movimentos. Com a liberdade de expressão, o idoso tem a 

possibilidade de configurar e materializar situações com as quais convive diariamente, 
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dando um novo significado para elas o que poderá contribuir para uma melhor 

qualidade de vida.  

A partir das reflexões sobre as possibilidades de atuação da Arteterapia como 

um facilitador no processo criativo do idoso, será abordado no próximo capítulo, 

inicialmente, alguns aspectos do processo de envelhecimento, indicando alterações 

físicas, psicológicas e sociais, a importância do espaço criativo para o idoso, e a 

vivência nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (I.L.P.I.s) como um 

limitador desse processo de criação.  

 

Imagem 9 - União 

 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/130252614197659642/ 
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CAPÍTULO II 

O ENVELHECIMENTO 

 

 

1.1. ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIAIS DO ENVELHECIMENTO 

 

“Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, 

                                                                                     nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração que nem se mostra.  

Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil: 

- Em que espelho ficou perdida a minha face?” 

Cecília Meireles 

 

Imagem 10 - Reflections 

 

Disponível em: https://saopauloguiaonline.com.br/blog/pessoas-idosas-olham-seus-reflexos-mais-
jovens-nesta-linda-serie-de-fotos-por-tom-hussey/ 

 

 

Aprender a lidar com a passagem do tempo e todas as questões atreladas a 

essa impermanência, talvez seja o maior desafio da vida. O corpo envelhece e 

visivelmente aparecem as marcas do tempo no rosto, nos cabelos, no olhar. Mas as 

marcas invisíveis, na maioria das vezes, são bem mais profundas e necessitam de 
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cuidados. Philippini (2015) a respeito do envelhecimento, refere-se à filosofia Wabi-

Sabi que preconiza o aprendizado e aceitação da transformação ocorrida pela 

passagem do tempo, encontrando a beleza exatamente naquilo que se é, enfatizando 

que nada é completo ou perfeito. É ver a beleza naquilo que se desgasta com a 

passagem do tempo. É perceber que o corpo envelhece, mas é possível construir uma 

compreensão sobre os aspectos sagrados do envelhecimento, com apropriação da 

sabedoria conquistada nesta fase da vida. Certamente em uma cultura ocidental, onde 

existe a contradição de se viver muitos anos mantendo uma aparência jovem, ter esta 

compreensão acerca do envelhecimento torna-se um desafio diário para o longevo.  

A imagem de um idoso formada a partir de nossa observação, de nossa 

vivência ou daquilo que nos é passado pela família e pela sociedade, possui 

características que, muitas delas na verdade, não são peculiaridades dessa faixa 

etária, pois as mesmas características poderiam ser atribuídas a um jovem. Segundo 

Zimerman (2007), uma pessoa não passa a ter determinada personalidade porque 

envelheceu, ela simplesmente mantém ou acentua características que já possuía 

antes. A autora refere-se ainda às diversas idades presentes no indivíduo idoso: a 

idade do seu corpo, da sua história genética, da sua parte psicológica e da sua ligação 

com a sociedade. As alterações físicas, psicológicas e sociais que ocorrem no 

processo de envelhecimento, variam de indivíduo para indivíduo de acordo com suas 

características e modo de vida. Martinez (apud ALENCAR, 2013 p.9), entende o 

envelhecimento como: 

 

Um processo dinâmico, progressivo e irreversível em que intervêm 
múltiplos fatores biológicos, psíquicos e sociais, justamente o que torna 
as pessoas mais frágeis e vulneráveis, com menor capacidade de defesa 
e de resistência aos estímulos agressivos. (MARTINEZ, 2006, p.45) 

 

Em relação às alterações físicas, pode-se observar que o desgaste é inevitável, 

e que nesta fase da vida, os idosos adoecem mais e muitas vezes demoram mais a 

se recuperar. Ter diminuídas a visão, audição, força e memória estão dentro do quadro 

de normalidade da vida do idoso e se faz necessário aprender a conviver com essas 

limitações, entendendo, aceitando e adaptando-se às situações que vão 

apresentando-se neste momento. Certamente, os problemas físicos são resolvidos 

mais facilmente nesta fase da vida que os psicológicos. Segundo Zimerman, os 



37 
 

 

aspectos psicológicos presentes no processo de envelhecimento, resultam em 

situações como:  

 

[...] dificuldade de se adaptar aos novos papéis; falta de motivação e 
dificuldade em planejar o futuro; necessidade de trabalhar as perdas 
orgânicas, afetivas e sociais; dificuldade de se adaptar às mudanças 
rápidas, que têm reflexos dramáticos nos velhos; alterações psíquicas que 
exigem tratamento; depressão, hipocondria, somatização, paranoia, 
suicídios; baixas autoimagem e autoestima [...] (2007, p.25) 

 

Imagem 11 – Recordo ainda 

 

Disponível em: https://fabianobotero.files.wordpress.com/2011/04/a-voz-do-anciao-poema-do-
idoso.jpg 

 

 

Até há pouco tempo, o Brasil era considerado um país jovem, mas já começa 

a apresentar-se uma realidade diferente, onde o envelhecimento como uma questão 

social traz uma modificação na vida do idoso e no seu relacionamento com outras 

pessoas, em função de fatores que Zimerman descreve: 

  

[...]Crise de identidade, provocada pela falta de papel social, o que levará 
o velho a uma perda de autoestima; Mudanças de papéis na família, no 
trabalho e na sociedade. Com o aumento de seu tempo de vida, ele deverá 
se adequar a novos papéis; Aposentadoria, já que, hoje, ao aposentar-se, 
ainda restam à maioria das pessoas muitos anos de vida, portanto elas 
devem estar preparadas para não acabarem isoladas, deprimidas e sem 

https://fabianobotero.files.wordpress.com/2011/04/a-voz-do-anciao-poema-do-idoso.jpg
https://fabianobotero.files.wordpress.com/2011/04/a-voz-do-anciao-poema-do-idoso.jpg
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rumo; Perdas diversas, que vão da condição econômica ao poder de 
decisão, à perda de parentes e amigos, da independência e da autonomia; 
Diminuição dos contatos sociais, que se tornam reduzidos em função de 
suas possibilidades, distâncias, vida agitada, falta de tempo, 
circunstâncias financeiras e a realidade da violência nas ruas. [...] (2007, 
p.24). 

 

Diante de todas as questões vinculadas ao processo de envelhecimento, 

conceitos como dependência, independência e autonomia, permeiam este universo, 

sendo preciso esclarecê-los, observando que estes não são conceitos absolutos, pois 

é necessário, por exemplo, estabelecer uma relação as coisas ou pessoas a que é 

dependente. Segundo Borges (2008, apud ALENCAR, 2013, p.12), dependência é um 

estado no qual um indivíduo confia em outro para ajudá-lo a alcançar necessidades 

previamente reconhecidas. Diferente do que se pode pensar, a dependência não é 

um atributo exclusivo da velhice, podendo acontecer ao longo da vida de qualquer 

indivíduo. Por outro lado, a independência está relacionada à autonomia. De acordo 

com Zimerman (2007), uma pessoa pode, por exemplo, ser financeiramente 

independente, mas fisicamente dependente. Ela pode não ter independência em 

alguns aspectos, mas manter autonomia em alguns outros, fazendo suas escolhas e 

tomando decisões. Tornar-se dependente nesta fase da vida não é uma tarefa 

simples, pois somos desde jovens incentivados a sermos independentes e não 

observamos que nunca se é totalmente independente. É preciso que o idoso se 

conscientize de que essa dependência é normal, assim como era na adolescência e 

na infância.  

Entendemos que cada pessoa é diferente da outra e, no caso do idoso, é 

necessário possibilitar através do espaço a expressão da sua individualidade, 

respeitando sua privacidade e autonomia, e isto significa não restringi-lo a espaços de 

confinamento como aqueles configurados nas Casas de Convivência para a Terceira 

Idade, nos bailes da Terceira Idade, entre outros territórios rotulados e instituídos para 

ele. Significa repensar a condição do idoso em todos os espaços, inclusive no espaço 

urbano, que é considerado indiferente ao envelhecimento, pois não fornece condições 

para que os longevos tenham autonomia para circularem com segurança, oferecendo 

verdadeiras pistas de obstáculos. 

 O envelhecimento é crescente e acontece todos os dias, sendo importante 

ampliar informações sobre o envelhecer. Segundo Philippini (2015), o número de 

idosos estimados pela ONU (Organizações das Nações Unidas), em 2025, será de 
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1,1 bilhões de pessoas, o dobro do ano de 2000 e cinco vezes mais que a população 

de 1950. Cronologicamente, a OMS (Organização Mundial da Saúde), divide o 

envelhecimento em quatro categorias: “dos 45 aos 60 anos, meia-idade ou 

maturidade; dos 61 aos 75 anos, idosos; dos 76 aos 90 anos, anciãos; e dos 91 anos 

em diante, velhice extrema.” (PHILIPPINI, 2015 p.31). Diante da singularidade do 

envelhecimento de cada indivíduo, esses rótulos e categorias tornam-se sem sentido. 

  

[...] Longevidade é um assunto tão complexo e polissêmico, quanto o 
público longevo é heterogêneo, e novas práticas para atendê-los devem 
dar conta desta diversidade. É consensual entre teóricos que buscam a 
inovação nas estratégias de atendimento ao longevo que terceira idade, 
quarta idade e melhor idade são rótulos vazios de sentido, e que nada têm 
a oferecer na compreensão da singularidade de cada indivíduo que 
envelhece. [...] (PHILIPPINI, 2015, p.84). 

 

Com a criação de estratégias efetivas que contribuam para melhores condições 

de vida no envelhecimento, despertando a atenção consigo mesmo durante a vida, 

com consciência e autocuidado, é possível a construção de um envelhecimento ativo, 

fazendo do tempo um aliado, promovendo o fortalecimento da identidade, da 

autoestima e da autonomia criativa do idoso. 

 

1.2 ENVELHECIMENTO ATIVO 

 

Imagem 12 – Tocando em frente 

 

Disponível em: http://www.guiacampos.com/wp-content/uploads/2015/03/3idade.jpg 

 

http://www.guiacampos.com/wp-content/uploads/2015/03/3idade.jpg
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 A construção de um envelhecimento ativo demanda uma atenção consigo 

mesmo e um constante autocuidado, percebendo que é possível prevenir muitos 

efeitos do envelhecimento, seguindo práticas possíveis e viáveis, configurando um 

dia-a-dia dinâmico e gratificante. Abandonar velhas crenças de que o corpo envelhece 

sem que haja possibilidade de uma reinterpretação sobre ele, possibilita um novo 

olhar guiado por novas oportunidades. Chopra (2012), acerca do envelhecimento, 

enfatiza:   

[...] a idade biológica reage à idade psicológica. Ao alimentar sua vida 
interior, você está usando o poder da consciência para derrotar o 
envelhecimento na sua origem. Por outro lado, mudanças na consciência 
na direção da apatia, impotência e insatisfação empurram o corpo para 
um rápido declínio. [...] (2012, p.49).  

 

 

Imagem 13 – Dança da vida 

 

Disponível em: http://i.pinimg.com/736x/f7/32/1d/f7321da44bcafe93b23a4f5f9cd835ca.jpg 

 

  

 Com esta observação, pode-se dizer que dar ao corpo algo que fazer, 

mantendo-o ativo, fortalece sentimentos de pertencimento e valia, sendo uma 

http://i.pinimg.com/736x/f7/32/1d/f7321da44bcafe93b23a4f5f9cd835ca.jpg
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ferramenta fundamental para mantê-lo vivo e saudável.  Além disso, tornar as 

experiências verbais sobre si, positivas, favorece a organização do sistema mente-

corpo o que pode influenciar diretamente na vida do idoso. Chopra observando sobre 

as palavras jovem e velho, diz: 

 

[...] Há uma enorme diferença entre dizer “Estou cansado demais para 
fazer isso” e “Estou velho demais para fazer isso”. A primeira frase contém 
uma mensagem subliminar dizendo que as coisas vão melhorar: se você 
está muito cansado agora, sua energia voltará e você não se sentirá mais 
tão cansado depois. Ser velho demais é muito mais definitivo, porque na 
nossa cultura a velhice é definida pela passagem do tempo linear: as 
coisas velhas nunca se tornam jovens de novo [...] (2012, p.71). 

  

 Philippini (2015) comenta acerca das necessidades de informação sobre o 

processo de envelhecimento e de ampliação de estratégias que contribuam nas 

condições de vida do idoso. A OMS em parceria com o Centro Internacional de 

Informação para o Envelhecimento Saudável (CIES), conduz uma ação que acontece 

simultaneamente em 16 países e 124 organizações do Terceiro Setor, no dia 1º de 

outubro, nomeado o Dia Internacional do Idoso, cujo lema coletivo é inaugurar uma 

sociedade para todas as idades. Trazer a informação sobre o processo de 

envelhecimento e todas as questões que permeiam as condições de vida do longevo, 

é fundamental, desde a infância, trazendo à consciência o respeito e a valorização ao 

idoso.  

 Considerando as vantagens e os obstáculos para o idoso na vida urbana, 

avaliando os espaços, os transportes, as habitações, a inclusão e o respeito, o acesso 

às informações, entre outras observações, “a OMS durante 13 anos desenvolveu o 

projeto de pesquisa coordenado pelo médico brasileiro Alexandre Kalache, que, em 

2007, deu origem ao documento Guia Global de Cidades Amigas dos Idosos”. 

(PHILIPPINI, 2015, p.37). A partir desta pesquisa, diversas cidades de diferentes 

países motivaram-se em um movimento comunitário formando uma rede amiga das 

pessoas idosas, fortalecendo o desenvolvimento de um envelhecimento saudável. A 

cidade do Rio de Janeiro, indicada pelo pesquisador como detentora de grandes 

aliados para a longevidade saudável, possibilitou maiores investigações do tema 

sobretudo no bairro de Copacabana. Vale ressaltar também a criação no Rio de 

Janeiro, do CIL (Centro Internacional de Longevidade) como organização parceira do 

CEPE (Centro de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento) e do Instituto Vital Brasil, 

sendo este o primeiro município no Brasil a ter um CIL.   
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 Além das referências objetivas mencionadas acerca de fatores que beneficiam 

um envelhecimento saudável, existem fatores subjetivos de grande relevância. Alguns 

deles são considerados legais, como no Estatuto do Idoso, a nível nacional, e na Carta 

do Caribe, a nível internacional, que diz: 

 

[...] Ressalta este documento que devem-se proporcionar ao indivíduo que 
envelhece memórias e paisagens afetivas que possam abranger um 
universo sensorial composto de aspectos perceptivos diversos, como 
cheiros e sons agradáveis, cores, texturas, belas imagens, que, como 
estimulantes caleidoscópios, ativem sua memória e cognição, na 
longevidade [...] (PHILIPPINI, 2015, p.39).  

 

 Destaca-se ainda a Declaração do Rio com princípios similares a estes 

documentos, fortalecendo, assim, um conjunto de elementos que despertam a 

atenção para a questão do envelhecimento ativo. Vale ressaltar que cada indivíduo 

envelhece de uma forma individual e particular e, dessa forma, é necessário que o 

longevo possa expressar suas necessidades para que suas demandas e preferências 

sejam consideradas pelos envolvidos nos seus cuidados, possibilitando a construção 

do envelhecimento ativo. 

 

Imagem 14 – Efigênia Rolim - Performance 

 

Disponível em: http://www.obrasdarte.com/wp-content/uploads/2016/02/Efigenia_Rolim.jpg 
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1.3 IDENTIDADE NA VELHICE 

 

Imagem 15 – Mergulho na alma 

 

Disponível em: https://unsplash.com/photos/A6O7pgc7vHg 

 

 Considerando a construção e a reconstrução da identidade como processos 

que acompanham o indivíduo ao longo de sua vida, pode-se dizer que a mesma sofre 

influência do meio onde o indivíduo está inserido, e que esta influência promove 

sensações na sua percepção física e psicológica. Sendo este processo contínuo e 

reflexivo, observa-se ser mais profundo em determinadas ocasiões da vida do 

indivíduo, promovendo a reinterpretação de si mesmo a partir de imagens cruzadas 

entre o passado projetado no presente e o presente compartilhado em experiências 

sociais, conforme explicam Viegas e Gomes (2007).  

https://unsplash.com/photos/A6O7pgc7vHg
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As autoras remetem a identidade para um jogo de espelhos, descrevendo o 

modo como o indivíduo se vê através dos outros e como imagina ser visto pelos 

outros. A identidade pode ser reorganizada à medida que um indivíduo relaciona-se 

com o outro e esta negociação na velhice, acontece a partir de três níveis interligados: 

“como eu me vejo a partir daquilo que vejo de mim nos outros; a pessoa que eu sou a 

partir daquela que imagino que os outros veem em mim, e por fim, a pessoa que 

apresento aos outros a partir da que reconheço em mim.” (VIEGAS e GOMES, 2007, 

p. 17). 

Este sentido de identidade, de pensar e agir de forma independente, com as 

alterações físicas, psicológicas e sociais que ocorrem durante o processo de 

envelhecimento, sofre grande modificação seja pelo desgaste físico inevitável, pela 

perda da autoestima provocada pela falta de um papel social ou ainda pela dificuldade 

em se adaptar aos novos papéis. Muitas vezes o idoso nesta fase da vida necessita 

ingressar em uma Instituição de Longa Permanência, e Goffman (1961) acerca desta 

situação questiona se a identidade do eu, enquanto indivíduo, é mantida devido às 

suas vontades serem transpostas por obrigatoriedades e regras impostas pela 

Instituição. Referindo-se a este eu mortificado, o autor considera a admissão do idoso 

numa Instituição como um processo de perda tendo em vista o confinamento a regras 

e à submissão de atividades impostas.  

Segundo Erickson (apud FARINHA, 2013, p. 46) um dos desafios da velhice 

diz respeito à reconciliação do passado, vivendo o presente. Quando esta conciliação 

acontece, a identidade da pessoa idosa se manterá no decorrer dos anos sem se 

verificar a desintegração seja no meio familiar ou na sociedade. “A integração do 

indivíduo faz com que a pessoa idosa mantenha sua identidade de forma equilibrada.” 

(FARINHA, 2013, p. 46). A autora acerca do desenvolvimento do eu na idade da 

velhice, diz este não ser um processo linear a todas as pessoas idosas, tendo a ver 

com as experiências de cada um, valores e vivências.  

Assim, é importante que nesta fase da vida o idoso mantenha um papel ativo e 

participativo, contrariando estereótipos preestabelecidos de incapacidade e 

sedentarismo, delineando um projeto de vida com o intuito de dar sentido à sua 

existência.  
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CAPÍTULO III 

O ESPAÇO 

 

 

 

1.1  IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIA DO ESPAÇO NA VIDA DO INDIVÍDUO 

 

Imagem 16 – Lar 

 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/681450987336982553/ 

 

 Estar abrigado é uma necessidade do ser humano, assim como dos animais, 

que dependendo da espécie, constroem seu espaço para viver, instintivamente. O 

espaço construído pelo ser humano torna-se um meio-ambiente capaz de afetar quem 

nele vive, podendo aperfeiçoar a sensação e a percepção. Assim, quando se fala 

sobre espaço, além da função básica de abrigar, deve-se considerar sua importância 

e sua influência na vida das pessoas nele inseridas, sugerindo sentimentos de 

https://br.pinterest.com/pin/681450987336982553/
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aconchego, bem-estar ou sensações de desconforto e desagrado. Bestetti, quanto à 

necessidade de abrigo natural a todo indivíduo, expõe: 

 

[...] A ideia de estar acolhido enfatiza o elemento protetor do conforto, 
caracterizando que todos buscam abrigos, o que ao longo das gerações 
teriam auxiliado a sobrevivência de certos indivíduos e determinado sua 
vitória no processo de seleção natural. [...] (2014, p.603) 

 

Santos (1988) considera o espaço como uma realidade relacional: coisas e 

relações juntas, sendo um conjunto indissociável onde participam de um lado objetos 

geográficos, naturais e sociais, e de outro, a vida que os preenche. Nesta relação 

pessoa-ambiente, relacionada a um projeto arquitetônico, conclui-se que, além da 

ação criativa com o surgimento de um objeto concreto, o edifício, faz-se necessário, 

neste processo, decodificar o ambiente edificado de modo perceptivo e afetivo, 

proporcionando bem-estar para o indivíduo que fará parte dele. Desta forma, cria-se 

além do espaço físico um espaço psicológico. Segundo Abbud (2006, p.24), “o espaço 

físico pode ser medido matematicamente; já o espaço psicológico é percebido apenas 

pelas sensações.” Sobre a percepção relacionada ao espaço no qual estamos 

inseridos, Bestetti afirma: 
 

[...] A percepção humana depende de fatores subjetivos, tais como as 
experiências vividas, os valores culturais do grupo social do qual o 
indivíduo faz parte e da seleção de códigos de referência significativos 
para a interpretação da realidade. Por esse motivo, podemos afirmar que 
a realidade de cada um é construída a partir desses filtros mentais e, 
portanto, é individual e única, podendo assemelhar-se conforme haja 
características semelhantes entre as pessoas. Assim, a percepção 
humana caracteriza-se por ser seletiva, absorvendo somente uma parte 
dos estímulos recebidos. [...] (2014, p.604) 

 

 De acordo com Schmid (apud BESTETTI, 2014) a casa não pode se limitar a 

ser abrigo do corpo se as necessidades não se limitam ao físico. É um meio efetivo 

de vida que acontece no plano físico, sentimental e intelectual. Por essa razão, o 

espaço deve ser usado com equilíbrio e harmonia, possibilitando contribuições 

significativas nos processos de produção de saúde, fortalecendo o pensamento sobre 

a longevidade como consequência de boa qualidade de vida. Pode-se dizer, que 

assim, criamos uma ambiência favorável e saudável. Falando em ambiência na 

arquitetura, aborda-se o espaço físico que compreende espaço social, profissional e 

de relações interpessoais. Este espaço deve visar a confortabilidade, valorizando 
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elementos do ambiente que interagem com as pessoas, como cor, cheiro, som, 

iluminação, morfologia. Além desses valores objetivos que compõem o espaço 

determinando o nível de bem-estar de seus ocupantes, existem os valores subjetivos 

adquiridos de acordo com a experiência de vida e que estabelecem significados 

positivos ou negativos, relacionados aos estímulos do ambiente. Bestetti esclarece: 

 

[...] A história que vamos compondo junto aos grupos familiar e social ao 
qual pertencemos suscitará as emoções, positivas ou negativas, que 
podem interferir no conforto e na relação que estabelecemos com o 
ambiente construído. [...] (2014, p.602). 

 

 Através da experiência relacionada à sensações e percepções, o indivíduo 

conhece e constrói a realidade. Segundo Tuan: 

 

[...] Assim, a experiência implica a capacidade de aprender a partir da 
própria vivência. Experienciar é aprender; significa atuar sobre o dado e 
criar a partir dele. O dado não pode ser conhecido em sua essência. O 
que pode ser conhecido é uma realidade que é um constructo da 
experiência, uma criação de sentimento e pensamento. [...] (1983, p.10). 

 

 Os sentidos estão diretamente ligados a esta experiência que, juntamente com 

a mente de uma pessoa, possibilita uma relação dele com o espaço. Dessa forma, os 

estímulos espaciais são transformados em sentimentos, sendo a ideia de lugar 

pautada nesta relação. Conforme Tuan (1983), uma fração do espaço que permite ser 

apropriado simbolicamente por pessoas pode ser considerada um lugar. Lugares são 

subjetivos, não possuindo delimitação espacial rígida, contendo muitos símbolos 

aparentes. A reflexão e atenção sobre a valorização da ideia de lugar, pode trazer 

benefícios na qualidade de vida das pessoas, pois estes espaços receberão mais 

atenção e serão melhores cuidados.  

Considerando o idoso, público-alvo deste estudo, e suas relações com o 

espaço, observa-se que muitas vezes o mesmo acaba sendo conduzido a morar em 

Instituições de Longa Permanência, e esta relação espaço-lugar é vivenciada dentro 

de uma nova realidade. Embora as ILPI’s tenham um conceito que traduz-se como 

espaço de convivência e socialização, promovendo a autonomia dos que ali residem,  

atendendo às necessidades básicas de moradia, alimentação e assistência médica, 

estas instituições costumam não contribuir para que essa fase da vida seja 

experenciada positivamente, pois muitas vezes os idosos são colocados às margens 

do convívio social, o que favorece o isolamento e a inatividade física e mental.  
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1.1.1 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) - Territórios 

limitadores 

“[...] A gente se acostuma para não ralar na aspereza, para 
preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, 
sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para 
poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que 
aos poucos se gasta, e que de tanto acostumar, se perde de si 
mesma.”   

Marina Colasanti 
 

Imagem 17 – Este não é meu lugar 

 

Photo by Alex Blăjan on Unsplash 

Disponível em: https://unsplash.com/photos/16ad3Hx4_fU 

 

 Institucionalizar um parente é uma decisão geralmente dolorosa para ambas as 

partes envolvidas. Na maioria das vezes, é a situação financeira a causa imediata 

para esta decisão, além de fatores de saúde e da desarmonia familiar resultante da 

incompatibilidade de personalidade entre os jovens e os mais velhos. Existem idosos 

https://unsplash.com/photos/16ad3Hx4_fU?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@alexb?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/16ad3Hx4_fU
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que são levados às instituições sob o argumento da família de que lá terão melhor 

assistência médica e outros benefícios. Alega-se que permanecerão na instituição por 

um curto período e voltarão para casa logo, mas não é o que ocorre. O abandono da 

família acontece, trazendo diversos danos para a vida do idoso. Segundo Pavarini: 

 

[...] A transferência de um idoso de sua casa para a instituição tem um 
potencial para produzir danos como: depressão, confusão, perda de 
contato com a realidade, despersonalização e um senso de isolamento e 
separação da sociedade [...] (1996, apud ALENCAR, 2013, p.12). 

 

Imagem 18 - Solidão 

 

Disponível em: https://unsplash.com/photos/Zi8-E3qJ_RM 

 

 

 Para um bom funcionamento das Instituições de Longa Permanência para 

Idosos, o administrador da instituição deve garantir um padrão mínimo de estrutura 

física, considerando também a quantidade de pessoas adequada para aquele espaço, 

com intuito de proporcionar uma qualidade de vida aos residentes que atenda ao 

Estatuto do Idoso, Lei no 10.471 de 2003. O Cap. II, Art. 49 desta lei prevê: 

 

As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa 
permanência adotarão os seguintes princípios: 

I – Preservação dos vínculos familiares; 

https://unsplash.com/photos/Zi8-E3qJ_RM


50 
 

 

II – Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força 
maior; 

III – Participação do idoso em atividades comunitárias, de caráter interno 
e externo; 

IV – Observância dos direitos e garantias dos idosos; 

V – Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de 
respeito e dignidade. 

 

 Tendo em vista o afastamento dos familiares, a família dos residentes passa a 

ser a própria instituição, onde terão o acolhimento e cuidados necessários no 

cotidiano. Os idosos, sem opção de escolha, não se adaptam à instituição, mas se 

acomodam a esta realidade imutável. Convivem com estranhos com os quais 

partilham os quartos e, muitas vezes, não conseguem demarcar sua individualidade 

com seus objetos pessoais. Acabam por isolarem-se do convívio uns com os outros, 

diminuindo o interesse pelo que está a sua volta, restando somente o interesse por si 

mesmo. Por mais bem tratados que sejam nas instituições, viver neste espaço 

significa para o idoso um corte com sua história de vida, e um afastamento real da 

rede de relações que possuía. Neste território limitador, o idoso acaba por não se 

reconhecer como parte do mundo, isolando-se e esperando o dia em que a morte 

terminará essa angústia.  

Segundo Bessa (2008, apud BARBOSA; WERBA, 2010, p.11) com o tempo, as 

respostas emocionais diminuem, bem como a capacidade de compreensão e as 

atividades do pensamento do idoso. Esta realidade torna-se ainda maior e evidente, 

nas ILPI’s onde o idoso, na maioria das vezes, não é estimulado a manter-se ativo, 

possibilitando que seu tempo seja utilizado de forma produtiva. Ao contrário, o idoso 

tende a ter rotinas, onde não estão incluídas atividades que favoreçam positivamente 

suas capacidades cognitivas e situação emocional. Raras são as vezes em que 

podem estar em um espaço além da instituição e, vivendo entre o caminhar do quarto 

para o refeitório e do refeitório para o quarto, muitas vezes não se reconhecem em 

outros espaços, mesmo que seja dentro da própria instituição, como um jardim externo 

onde não vão regularmente.  

 Dessa forma, possibilitar um espaço para criação, um espaço acolhedor e 

seguro, um território livre, onde o processo criativo cresça sem impedimentos 

limitantes, faz-se necessário para que o idoso tenha melhor qualidade de vida, 

resultando em mais bem-estar físico e emocional. 
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1.1.2 O espaço como território livre 

 

Imagem 19 - Colorful sky above the mountain 

 

Disponível em: https://suwalls.com/digital-art/colorful-sky-above-the-mountain-42419 

 

O espaço para criação deve ser incluído na rotina do idoso com a mesma 

importância das demais necessidades e cuidados diários que possui. Ocupando o seu 

dia de forma prazerosa, o idoso sente-se útil e motivado a realizar novas atividades, 

promovendo-se maior qualidade de vida. Independentemente do local onde se esteja, 

é possível criar um espaço livre, acolhedor e seguro para o fazer artístico, mesmo com 

as limitações que ocorrem naturalmente em alguns territórios, como é o caso das 

Instituições de Longa Permanência para Idosos.  

Neste caso, será necessária uma ambientação que possibilite a realização das 

atividades, sendo inúmeras as possiblidades para torná-lo um território criativo. Este 

local deverá ser agradável e possibilitar a liberdade de expressão para o idoso, 

considerando algumas limitações físicas e cognitivas, decorrentes do processo de 

envelhecimento que possam existir. 

Possibilitar as mais diversas e completas experiências na expressão artística, 

é como observar uma paisagem envolvendo todos os sentidos. Visão, audição, tato, 

olfato e paladar formam um conjunto que possibilitam uma rica vivência sensorial. 

Juntos, separados, ou mesmo que haja a impossibilidade de atuação de algum deles 

https://suwalls.com/digital-art/colorful-sky-above-the-mountain-42419
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devido a alguma deficiência, os sentidos fornecem uma ampla ferramenta de 

percepção e consequentemente, atuam diretamente no processo criativo. Abbud 

(2006, p.15) diz: “Quanto mais um jardim consegue aguçar todos os sentidos, melhor 

cumpre seu papel”. Este fato também acontece no processo criativo, pois quanto mais 

experiências acontecerem, quanto mais possibilidades relacionadas ao fazer artístico 

forem oferecidas ao idoso, melhor será a qualidade do processo e a arte com mais 

facilidade cumprirá seu papel. Tuan (1983) considera que pessoas relacionam-se com 

os espaços a partir dos seus cinco sentidos e de suas mentes, simultaneamente. 

Neste contexto inserem-se também as relações sociais e de cultura. Dessa forma, a 

mente transforma os estímulos espaciais em sentimentos, despertando as mais 

variadas sensações no indivíduo. Assim, possibilitar um espaço que favoreça um 

sentimento de acolhimento e segurança para o longevo, despertará no mesmo a 

vitalidade necessária para a condução de um envelhecimento ativo. 

 Com a Arteterapia temos a possibilidade de criar este território livre em 

qualquer espaço físico, onde é possível o desvelamento de afetos através da 

materialidade plástica e expressiva, ajudando ao longevo que está em situação de 

ILPI a ter uma maior compreensão e conforto diante de sua vida. Apesar das 

limitações sensoriais e físicas causadas pelo processo de senescência que dificultam 

a percepção sensorial do idoso, o fazer artístico pode amenizar e até transformar essa 

condição. Neste território criativo, o idoso terá a segurança e o acolhimento 

necessários para acessar suas memórias, ressignificando suas emoções através das 

múltiplas possibilidades de expressão oferecidas no processo arteterapêutico, 

registrando simbolicamente essas memórias.  

 Com a proposta da Arteterapia, podemos criar um espaço onde, apesar da 

pequena escala, seja possível ampliar o olhar e contemplar o tempo como um grande 

aliado, encorajando o corpo e a mente a restaurarem-se. 

 

1.2  OS JARDINS TERAPÊUTICOS 

 

Perceber o espaço e o conjunto que o compõe como influenciadores diretos 

nas sensações daqueles que estão nele inseridos, traz grande responsabilidade 

acerca do cuidado deste. Cada vez torna-se mais importante a integração dos 

espaços interno e externo, possibilitando a criação de áreas de acolhimento em 

ambientes onde, por exemplo, a iluminação artificial e a climatização os tornam frios 



53 
 

 

e hostis, ou ainda onde não há o despertar dos sentidos positivamente. Observou-se 

com o presente estudo, esta relação entre os sentidos e o espaço, e como é possível 

através de um cuidado atencioso, possibilitar que o ambiente desperte sensações de 

bem-estar ao indivíduo, trazendo benefícios para sua saúde física e psicológica.  

O contato com a natureza sempre causou sensações ao indivíduo, que ao 

contemplá-la ou simplesmente ao estar inserido nela, sente-se acolhido em um 

profundo sentimento de pertencimento àquele espaço.  

Neste contexto, com o intuito de trazer um pouco da natureza para o espaço 

urbano, foram criados os chamados jardins terapêuticos, possibilitando aos seus 

ocupantes, momentos de relaxamento e reconecção com suas emoções. Assim como 

acontece com outros espaços, os jardins também podem ativar no indivíduo o 

despertar de sentimentos pessoais, de acordo com o seu contexto e com a história de 

vida de cada um. Segundo Constantino: 

 

[...] A luz solar, o luar, as plantas e a água dos jardins sempre causaram 
sensações psicológicas significativas nos seres humanos. Cada 
sentimento pessoal, entretanto, está sempre sendo modificado, pelo 
contexto do jardim e pelo significado que a cultura corrente impõe à 
experiência do visitante. Um jardim pode significar um retiro familiar ou 
oferecer um cenário para acontecimentos sociais ou ainda, servir como 
um elo religioso entre o usuário e uma entidade. Em alguns lugares e 
tempos remotos, os jardins tiveram fortemente ligados à experiências 
emocionais intensas e foram empregados como uma forma de terapia: 
como lugares de aliviar a dor ou para assistir às pessoas com dificuldades 
de orientação e equilíbrio, podendo ser rotulados como terapêuticos [...] 
(2004, p. s/n). 

 

 Com o objetivo de possibilitar a experimentação de sensações de bem-estar 

promovendo a saúde física e emocional, os jardins terapêuticos atuam como um 

bálsamo para a alma. Por não se tratar de um jardim comum, estes jardins possuem 

características especiais que devem ser respeitadas, para que possam ser de fato 

considerados terapêuticos. Os pisos devem ser antiderrapantes e as ruas largas, com 

previsão de pontos de descanso e meditação. Deve-se ainda cuidar para que a 

escolha dos elementos que o compõem, apresente variedade de espécies que 

floresçam nas diferentes estações, colorindo, perfumando e atraindo pássaros e 

borboletas, criando um cenário encantador. As fontes também são bem-vindas pois, 

combinadas com os outros elementos, despertam a audição, a visão e o olfato, 

provocando o que os especialistas chamam de distração positiva. Naturalmente, 

despertar o olhar para uma cena como esta, promove sensações de bem-estar e 
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relaxamento. É possível também criar uma área de jardinagem, que deve ser 

implantada com alturas apropriadas para que possam também ser utilizada por 

cadeirantes. Constantino (2004) compara: “O crescimento das plantas e seu fenecer 

representam ciclos similares com a vida humana. Como nós, os jardins necessitam 

de cuidados e de tempo, têm limites e potenciais.” 

 

Imagem 20 – Jardins Terapêuticos  

                                                                                          

   

Disponível em: http://dorasantoro.blogspot.com/2014/07/jardim-terapeutico.html 

 

O acesso à natureza estabelece um sentido de interconectividade com o mundo 

ao redor. Segundo Mattos e Constantino (2015), na infância, as brincadeiras 

individuais ou em grupo, exercícios e atividades relacionadas ao ambiente, favorecem 

um sentido de controle e afinidade com o espaço. Para os adultos esse contato 

possibilita um benefício para a saúde física, mental e emocional. Para Moore e Cosco 

(apud MATTOS e CONSTANTINO, 2015, p. 4), “[...] o corpo humano é um 

ajustamento próprio que aprende através de experiências. Jardins projetados para o 

bem-estar ajudam os usuários a desenvolverem um corpo fisiologicamente e 

psicologicamente saudável”. Possibilitar também que os edifícios tenham vista para 

elementos naturais, segundo Rachel Kaplan (apud MATTOS e CONSTANTINO, 2015, 

p. 4) contribui com experiências “micro-restauradoras”, melhorando a qualidade do 

bem-estar e aumentando a satisfação dos ocupantes do espaço. 
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 “Um jardim é um lugar de valor terapêutico, onde o contato direto com a 

natureza realça não somente o funcionamento da atenção, mas também o sentimento 

de estarmos vivos e em harmonia com o mundo”, afirmam Moore e Cosco (apud 

MATTOS e CONSTANTINO, 2015, p. 5). 

 Várias pesquisas têm se apoiado no potencial dos jardins terapêuticos em 

áreas hospitalares e, embora sejam ainda criticados por aqueles que acreditam que 

os recursos financeiros devam ser investidos de outra forma no hospital, os jardins 

facilitam a redução do estresse tanto de pacientes quanto de funcionários. Para os 

pacientes, concentram forças para sua recuperação, aliviando sintomas e 

promovendo a saúde. Para os funcionários, favorece melhor qualidade de trabalho no 

dia-a-dia, mesmo que seja com a visualização dos jardins através das janelas. Um 

jardim bem projetado em uma área hospitalar, além de outros benefícios, promove um 

senso maior de autonomia ao paciente. Segundo Mattos e Constantino: 

 

[...] Um sistema de caminhos com opções de rotas mais curtas e mais 
longas que permitem terapia física externa, rotas de caminhada 
contemplativa e corredores com vista para a natureza são algumas das 
implicações para o projeto de um jardim com base na prática de 
movimentos e exercícios físicos. A perda de controle dos pacientes 
hospitalizados é um dos principais responsáveis pelo estresse, causador 
de inúmeros efeitos negativos sobre o sistema imune. Readquirir o 
controle e assim diminuir o estresse pode ser uma das maiores 
motivações para se usar o espaço externo [...] (2015, p. 7). 

 

 Possibilitar ao paciente o acesso a um jardim projetado em área hospitalar, 

auxilia que o mesmo possa “escapar para o ar livre”, como enfatiza Constantino 

(2004), sendo esta uma das maiores motivações para o uso de jardins em hospitais, 

pois permite que as pessoas recuperem seu controle. Para isso é fundamental que os 

jardins possuam facilidade de acesso, assim como possibilitem alguma privacidade, 

diferentes vistas ou bancos para sentar ao sol. A utilização desses espaços externos 

em hospitais, por pacientes, será determinada de acordo com o estado de saúde dos 

mesmos, observando suas necessidades de monitoramento e os cuidados 

necessários para sua mobilidade. Além dos benefícios aos pacientes, os jardins 

terapêuticos nos hospitais criam espaços para contato social, possibilitando aos 

visitantes e ao staff do hospital maior bem-estar. 

 Kaplan & Kaplan (apud CONSTANTINO, 2004, p. s/n) consideram a natureza 

como provedora de coerência, legibilidade, complexidade e, complementam: 
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[...] um bom jardim possui todos os elementos que atraem nosso interesse: 
“coerência, como nossa habilidade de tirar sentido e compreender a 
paisagem; complexidade, a riqueza do cenário; legibilidade, nossa 
habilidade para ler, compreender e decifrar o jardim (em essência, 
interpretar a complexidade com coerência); e mistério”, a promessa de 
algo a mais a ser descoberto [...] 

 

 Considerando o exposto, observou-se que ao projetar um jardim terapêutico, 

deve-se seguir a linha de necessidades e exigências do público que irá utilizá-lo. Neste 

contexto, é preciso uma estrutura física adequada que inclua, por exemplo, os 

deficientes visuais. Leão (apud SILVA, 2014, p. 4) observa que o “modo como os 

parques e jardins são pensados, planejados e construídos, privilegia o sentido da 

visão para seu uso. Os deficientes visuais são especialmente excluídos dessa 

experiência.” A partir dessa necessidade, foram desenvolvidos os denominados 

jardins sensoriais, por serem capazes de estimular todos os sentidos. Leão (apud 

SILVÉRIO, 2017, p. 8) “entende por jardins sensoriais os espaços ajardinados, que 

objetivam a percepção e a valorização do mundo vegetal por outros meios, além do 

simples olhar.” Segundo o autor, a mais importante característica dos jardins 

sensoriais é proporcionar ao usuário sensações agradáveis através dos cinco 

sentidos:  

 

[...] tato: ao se tocar nas folhas ou caminhar descalço; olfato (residente na 
pituitária, atrás do nariz): ao sentir o perfume das flores e o aroma da 
floresta; visão: ao contemplar o quadro formado por um belo jardim, com 
suas cores e formas variadas; audição: ao ouvir o som produzido pelo 
vento nas árvores, ou o ruído da água caindo numa cascata; paladar 
(residente nas papilas gustativas da língua): ao saborear um fruto [...] 
(apud SILVÉRIO, 2017, p. 8, 9) 

 

 O Rio de Janeiro possui um jardim sensorial localizado no Jardim Botânico da 

cidade, que possibilita experiências principalmente através do tato e do olfato, 

oferecendo o contato com um conjunto de plantas com diferentes texturas e aromas, 

relata Silvério (2017). 

Observa-se assim, que os jardins constituem um microambiente que poderá 

beneficiar os usuários, melhorando suas vidas, exercendo uma função que vai além 

do aspecto lúdico e terapêutico. Segundo Gutierrez (apud GOBBI, ROLA e SANTOS, 

2017, p. 193), é preciso favorecer o aumento de áreas verdes nas cidades pois, 

“ajudam a proteger a saúde em três níveis: a saúde imediata das pessoas próximas, 

a saúde da comunidade nas quais estão inseridas, e a saúde da comunidade global e 
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seus recursos naturais.” Costeira (apud GOBBI, ROLA e SANTOS, 2017, p. 194) diz 

que a “saúde não está relacionada ao sentido denotativo da ausência de doenças e 

longevidade no ser humano, ou ausência do risco de morte.” Com um sentido muito 

mais abrangente, a saúde está ligada às premissas que definem a qualidade de vida, 

afirmam os autores. 

Mattos e Constantino (2015) comentam sobre os resultados positivos obtidos 

com o uso dos jardins, sobretudo com pessoas com necessidades de reabilitação 

física, no tratamento de portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e 

psicomotoras. Marcus (apud MATTOS e CONSTANTINO, 2015, p. 6) conclui: “o 

jardim terapêutico é ao mesmo tempo um processo e um lugar. É um conceito para o 

ponto de encontro da medicina e do design.” 

 Considerando os idosos residentes em I.L.P.I.s, objeto de estudo da presente 

pesquisa, e os jardins terapêuticos, observa-se que a criação de espaços de cultivo 

de plantas na área externa da instituição, pode suscitar a eles maior afetividade ao 

local, além de proporcionar um sentimento de maior valorização com a lida diária e 

manutenção do jardim.  

 Analisando o exposto acerca da natureza, pode-se dizer que nela semeamos, 

cultivamos e colhemos nossos alimentos para o corpo e para a alma e, em um 

percurso similar, acontecem os ciclos no processo arteterapêutico, possibilitando que 

floresçam jardins criativos e coloridos em espaços, muitas vezes, pouco estimulantes 

como são as I.L.P.I.s.  

No próximo capítulo, serão abordados os ciclos do processo arteterapêutico e 

a experiência no atendimento a um grupo residente em uma I.L.P.I. na realização de 

estágio curricular.  
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CAPÍTULO IV 

PROCESSO CRIATIVO 
 
 

1.1  EXPERIÊNCIA COM GRUPO DE IDOSOS  

 

 “A vida só é possível reinventada.” 

Cecília Meireles 

 

Imagem 21 – Eu sou luz  

 

Disponível em: https://unsplash.com/photos/Sp82b8oJYyc 

 

 Possibilitar a reconstrução do cotidiano do longevo institucionalizado através 

do fazer artístico, possibilita também a reconstrução da sua própria identidade, 

atribuindo para a longevidade e finitude, novos sentidos. O espaço físico de uma ILPI, 

de uma forma geral, conta com fatores limitadores que despertam no idoso 

sentimentos de solidão e desvalorização. Apesar dessas condições reais adversas, é 

possível criar neste território um espaço livre, onde o longevo sentindo-se acolhido e 

protegido, possa acessar seus conteúdos internos, reinventando sua vida. A 

Arteterapia contribui neste processo, promovendo um novo interesse pela vida, um 

https://unsplash.com/photos/Sp82b8oJYyc
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encontro consigo mesmo. Fabietti esclarece que esses encontros promovem 

mudanças: 

 

[...] São encontros com a sombra, com momentos da vida nem sempre 
fáceis de serem encarados. Encontros que promovem a mudança, que 
aceitam a morte daquilo que não tem mais sentido, que incomoda. 
Encontros com a morte criativa e libertadora, com o si mesmo de cada ser 
[...] (2015, p.87). 

 

 Com o intuito de investigar a atuação da Arteterapia na vida dos longevos, foi 

realizado um estágio curricular em uma Instituição de Longa Permanência para Idoso, 

na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sendo um ancionato sem fins lucrativos, esse lar é 

mantido hoje com contribuições de pessoas físicas e jurídicas, e vem tentando 

resgatar o convênio com a Prefeitura da cidade. A instituição acolhe atualmente 24 

idosos ex-moradores de rua recolhidos pela prefeitura, que são cuidados por 

voluntários na área de medicina, fisioterapia, nutrição e enfermagem. Desses idosos, 

alguns encontram-se acamados com impedimentos de locomoção, e totalmente 

dependentes. Os demais possuem mobilidade reduzida e um pouco mais de 

autonomia. A grande maioria apresenta indicações de transtornos mentais e 

limitações sensoriais. A equipe conta ainda com funcionários (assistente social, 

técnico em enfermagem, cuidador, cozinheiro e serviços gerais) que dão apoio aos 

longevos e mantém a instituição com um bom funcionamento. 

 A estrutura física da edificação é bem organizada em um pavimento térreo, 

onde estão distribuídos os quartos com banheiros, com acessibilidade adequada para 

as necessidades do idoso e eventuais cadeirantes. Os idosos são acomodados nos 

quartos por sexo, com possibilidade para até quatro leitos nos mesmos. A cozinha 

conta com uma boa área de utilização, possuindo uma despensa e, as roupas são 

arrumadas em um espaço para esta finalidade, bem organizado e limpo. Existem 

ainda pequenas salas onde funcionam a administração e outros espaços necessários 

para o funcionamento da casa. A instituição encontra-se em um amplo terreno e, 

assim, possui uma área externa agradável e arborizada, incluindo algumas árvores 

frutíferas. De uma forma geral, a instituição transmite um aspecto agradável, com uma 

boa ventilação, iluminação e higiene. 

 A proposta do estágio em levar um pouco de arte para os longevos foi recebida 

com muita receptividade tanto pela instituição como pelos longevos. O trabalho com 

a Arteterapia vem sendo oferecido na instituição em estágios curriculares há cerca de 
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dois anos e meio, possibilitando aos longevos residentes há mais tempo na casa uma 

familiaridade com o processo. Dessa forma, foi iniciado o grupo de Arteterapia 

conduzido por 02 (duas) estagiárias que atendiam a 10 (dez) longevos, sendo 05 

(cinco) homens e 05 (cinco) mulheres, seguindo com esse número até o final da 

primeira fase, passando a nove devido ao falecimento de um participante do grupo.  

 Em um primeiro contato, percebeu-se um pouco de resistência dos longevos, 

não havendo uma entrega imediata, o que foi considerado natural devido ao 

desconhecimento pessoal em relação às estagiárias. Dentro de um curto espaço de 

tempo, houve maior integração entre o grupo e as estagiárias, possibilitando aos 

longevos acolhimento e segurança, para expressarem-se através das materialidades 

plásticas, assim como através de relatos de suas vidas e ocorrências passadas. 

Relatavam a solidão em que viviam e as poucas visitas que recebiam. Os que tinham 

algum familiar, ficavam na espera ansiosa por uma visita, que muitas vezes não 

acontecia. A vida tornava-se sem cor, sem movimento, em uma eterna repetição de 

fazeres. Os que possuíam maior mobilidade e melhores condições psicológicas, 

ocupavam o tempo com pequenas tarefas como a rega do jardim, o cuidado com os 

gatos da casa ou com as roupas, tirando-as ou pendurando-as no varal. Essas tarefas, 

embora pequenas, ofereciam a eles um sentimento de valia e pertencimento. Para os 

outros a rotina ficava entre refeições, banho, assistir televisão e dormir, o que causava 

falta de motivação.  

Sentindo-se protegidos, os longevos perceberam que podiam abrir seus 

corações, expressando-se e experimentando os materiais plásticos que eram 

oferecidos. Aos poucos, a insegurança do fazer artístico foi desaparecendo, abrindo 

espaço para a criação livre, sem padrões de perfeição. Nesse momento, começa a 

transformação de um território limitador em um território livre de criação.  

 O processo foi realizado em 36 (trinta de seis) sessões, com uma sessão 

semanal que acontecia no espaço do refeitório da instituição, pela facilidade de 

acomodação das mesas e de acessibilidade. Em algumas sessões, foi utilizado o 

espaço externo para a realização da atividade proposta para o dia. O tempo para o 

desenvolvimento do processo era utilizado de forma bem articulada, não interferindo 

nos horários das refeições, e nas demais atividades.  

Ressaltando a conexão do processo arteterapêutico com o equilíbrio perfeito 

da natureza, pode-se dizer que, simbolicamente, este processo possibilitou que cada 

participante do grupo plantasse suas sementes e cultivando-as, dia após dia, colhesse 



61 
 

 

no final do processo, belos e coloridos frutos de transformação pessoal. Dividido em 

três ciclos, o processo arteterapêutico aconteceu da seguinte forma: semeamos no 

primeiro ciclo, Diagnóstico, cultivamos no segundo ciclo, Estímulos Geradores e 

colhemos no último ciclo, Auto Gestivo.   

 

1.1.1. Ciclos do processo arteterapêutico: Diagnóstico, Estímulos 

Geradores e Ciclos Auto Gestivos. 

 Cada ciclo do processo arteterapêutico, tem suas características e observações 

específicas, sendo realizado em 12 (doze) sessões com 02 (duas) horas de duração 

cada. Com o intuito de trazer acolhimento e maior integração entre os participantes 

do grupo e entre os mesmos e as estagiárias, foi escolhida uma música para o início 

da sessão, com letra simples e melodia alegre, tornando-se aos poucos uma rotina 

prazerosa para todos. Neste momento, todos cantavam e movimentavam-se seguindo 

as instruções da música, de forma descontraída e feliz.  

O primeiro ciclo, diagnóstico, caracterizou-se pelo desbloqueio e ativação do 

processo criativo através da experimentação de diversas modalidades expressivas. 

Em um primeiro momento, os longevos expressaram-se através de linguagens sobre 

suporte de papel, com colagens, pinturas e desenhos. A maioria do grupo já havia 

participado de processos arteterapêuticos realizados anteriormente na instituição, 

possuindo familiaridade com as linguagens oferecidas.   

 O processo foi iniciado com colagem sobre suporte de papel, sendo oferecidas 

imagens diversas para a atividade. Em um papel no formato A3, os longevos colaram 

as imagens escolhidas, as vezes ocupando toda a área do papel, outras vezes 

escolhendo uma ou duas imagens somente, e deixando uma grande área em branco 

em volta, ou ainda, colando imagens que ultrapassavam o limite do papel. Esta 

atividade possibilitou uma primeira observação de indicadores de comportamento do 

grupo. Sequencialmente, ainda sobre o suporte de papel, oferecemos tintas e giz de 

cera para que se expressassem livremente. 

Observou-se uma maior apreciação do giz de cera e um pouco de resistência 

de alguns longevos com a tinta, alegando não saberem pintar. Ainda nesta fase, houve 

a experimentação de outras modalidades como: construção de um móbile tendo como 

suporte um cd sendo decorado com cola colorida, fitas e contas; modelagem com 

massa para modelar e com biscuit; experiência com tecidos na confecção de uma 

almofada; experiência com contas na confecção de colares e pulseiras; confecção de 
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instrumentos musicais e de “porta-trecos” utilizando materiais reaproveitados 

possibilitando uma nova utilização e nova leitura do que é descartável; tecelagem com 

tear manual de papelão; ensaio fotográfico com a criação de personagens e confecção 

de porta-retratos para guardar a imagem do personagem criado e escolhido. 

 

Imagem 22 – Ciclo Diagnóstico (tinta e giz de cera) 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

Nesta fase, procurou-se observar qual a questão psicodinâmica central 

predominante no grupo que, em sua maioria, demonstrava disponibilidade para as 

atividades, com empenho e dedicação, com exceção de alguns longevos que, um 

pouco resistentes, às vezes relutavam em participar das atividades, mas quando 

optavam em participar, relatavam que sentiam-se melhores após as atividades.  

Embora alguns possuíssem comprometimento motor, não era impedimento 

para a execução de atividades como a costura ou alguma outra modalidade que 

exigisse maior coordenação motora e, com dedicação e esforço, concluíam o trabalho 

proposto.  

Observou-se após a experimentação com algumas modalidades expressivas 

que o grupo possuía mais facilidade na produção plástica com o giz de cera, com a 

caneta hidrocor e com o lápis de cor. Ao confeccionar algo que fosse para uso próprio, 

como aconteceu na experiência com contas, criando colares e pulseiras, sentiam-se 

entusiasmados. A maioria tinha bastante dificuldade em escolher ou decidir algo, 

mesmo que uma simples escolha de cor e, sempre perguntavam para as estagiárias 

qual a cor que deveriam escolher. Esta dificuldade diante das escolhas apresentou-

se também na sessão de ensaio fotográfico, no qual os longevos tiveram a 
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oportunidade de escolher entre diversos acessórios, como chapéus, óculos, colares, 

perucas, gravatas e flores para compor um personagem. Nesta sessão a maioria ficou 

observando os objetos de longe e, depois de algum tempo, timidamente, começaram 

a explorar os diversos acessórios, escolhendo-os e criando os personagens. 

 
Imagem 23 – Ciclo Diagnóstico (tecelagem e confecção de porta-retrato) 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

Imagem 24 – Ciclo Diagnóstico (ensaio fotográfico e personagens) 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 

Naturalmente, em um território limitador como é o de uma ILPI, onde não há 

liberdade de escolhas e onde o longevo não se reconhece pertencendo àquele lugar, 

possibilitar a ele liberdade é algo a ser conquistado aos poucos e, o acesso a arte é 

sem dúvida, uma estratégia poderosa para esta mudança de padrão. Aos poucos, 
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padrões estabelecidos do que é certo ou errado, bonito ou feio durante as atividades 

plásticas, foram abrindo espaço para novos olhares e novas posturas, e estendidos 

certamente, para outros comportamentos em suas vidas. 

Este primeiro ciclo proporcionou aos longevos o acesso à várias modalidades 

expressivas, possibilitando às estagiárias o reconhecimento da tônica do grupo, a 

questão psicodinâmica central, que precisa ser trabalhada. Segundo Philippini (2011): 

 

[...] Todos os grupos, independentemente da biografia e da cronologia dos 
participantes, apresentam um tema simbólico comum, uma questão 
psicodinâmica central, que enlaça suas histórias e que irá gradualmente 
se desvelando e se revelando no decorrer das sessões. [...] (PHILIPPINI, 
2011, p.95) 

 

 Assim, observando o desenvolvimento do grupo e as questões evidenciadas 

durante este primeiro ciclo do processo arteterapêutico, concluiu-se que a hipótese 

diagnóstica estava relacionada à identidade do não reconhecimento de si, sendo 

necessário um trabalho voltado para o resgate da autoimagem dos participantes, 

apagada durante o cotidiano no território limitador da ILPI, fortalecendo assim, sua 

autoestima. 

Baseada nesta conclusão, o segundo ciclo do processo arteterapêutico contou 

com o auxílio de estímulos geradores que favorecessem aos idosos um olhar diante 

desta questão observada durante o primeiro ciclo, possibilitando um despertar de 

sentimentos adormecidos, confrontando-os e transformando-os. 

Neste segundo ciclo, procurou-se usar processos que contribuíssem na 

abordagem investigativa pertinentes à hipótese diagnóstica. Philippini (2011) 

exemplifica diversas possibilidades para esta fase, tais com a utilização de filmes, 

letras de músicas, histórias, notícias de jornal, extratos literários, poesias, todos em 

consonância com os conteúdos simbólicos a serem trabalhados. Foi necessário e 

importante adequar às necessidades e limitações do grupo para que os estímulos 

fossem satisfatórios.  

Na semana em que foi iniciado o segundo ciclo, houve o falecimento de um dos 

participantes do grupo, despertando em todos um sentimento de finitude e de 

acomodação a esta “sentença” estabelecida a todos que ali estavam. Percebendo 

esta situação, as estagiárias levaram ao grupo uma poesia de Cora Coralina, Sou 

Feita de Retalhos, que possibilitou acolhimento e reflexão sobre a passagem da vida, 
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com suas doações e recebimentos. Após a leitura, propôs-se uma produção plástica 

para que expressassem este sentimento.  

Nas sessões seguintes, buscou-se levar ao grupo algo que despertasse um 

novo olhar acerca das possibilidades nesta fase da vida em que se encontravam. 

Alguns vídeos foram exibidos, como o documentário Envelhescência, trazendo um 

novo olhar sobre o envelhecimento, enfatizando os limites construídos por cada um, 

mas possíveis de serem ultrapassados. Alguns relatos de sonhos e desejos ainda 

existentes em suas vidas foram expostos por alguns participantes do grupo e 

observações sobre suas produções plásticas, considerando-as melhores do que 

antes, também foram expostas. Outro documentário exibido contou com um breve 

relato sobre a vida da artista Efigênia Rolin, que com 82 anos de idade, cria diversas 

obras de arte com matéria-prima considerada lixo. Este relato possibilitou ao grupo 

um encantamento e um despertar para a compreensão de que as possibilidades 

criativas existem em qualquer fase da vida e em quaisquer circunstâncias. 

 Com esta abordagem simbólica durante as sessões deste ciclo, foi exibido 

também o documentário O Olhar da Terceira Idade, que trazia um relato da vida de 

alguns idosos contando suas experiências e lembranças. Pode-se dizer que a partir 

desta sessão, houve uma grande mudança de padrão nas produções plásticas, 

sobretudo na expressão da participante M.P., que embora durante a exibição do vídeo 

aparentava não estar atenta, durante a sua produção expressiva mudou o padrão que 

vinha produzindo até aquele momento. Vale ressaltar que esta participante ainda não 

havia participado dos processos arteterapêuticos acontecidos na Instituição 

anteriormente com outros grupos, e que no início deste processo, a mesma possuía 

um padrão de expressão repetitivo, desenhando ou pintando tiras com cores. 

Dividindo o suporte de papel em duas áreas, M.P. expressava com as cores o que 

sentia, dizendo: “Este eu gosto. Este eu não gosto.” A partir desta sessão, manteve 

por um período, outro padrão desenhando bonecas de vários tamanhos, contando 

quem eram elas e onde estavam. Houve uma grande mudança também no grupo a 

partir desta sessão, que começou a relatar suas lembranças e ocorrências 

significativas de suas vidas.  
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Imagem 25 – Produção expressiva de M.P. 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 

 Após a finalização do segundo ciclo, iniciou-se o terceiro e último ciclo, 

Processos Auto Gestivos, durante o qual o grupo começa a manifestar indicadores de 

autonomia criativa. Neste ciclo o grupo era convidado a escolher previamente a 

atividade a ser realizada na sessão seguinte, sendo alguma atividade ainda não 

realizada ou alguma que tivessem gostado e quisessem repeti-la. Como no primeiro 

ciclo gostaram da experiência com contas, esta foi a primeira atividade escolhida para 

este último ciclo. Em seguida, quiseram experimentar a produção de flores de papel, 

e com muito capricho e cuidado as flores nasceram. Outra atividade que possibilitou 

trabalhar várias questões importantes para o grupo, foi a confecção de bonecos de 

pano e criação de personagens. Nesta atividade cada participante escolheu os tecidos 

com que iriam vestir seus bonecos, além de acessórios e outros itens que deram vida 

aos seus personagens. Depois de finalizados, cada participante seguindo a orientação 

das estagiárias, apresentou seu personagem ao grupo, contando uma breve história 

sobre ele, como nome, onde mora e o que gosta de fazer. Esta atividade possibilitou 

grande liberdade de expressão tanto nas escolhas dos acessórios para a montagem 
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dos bonecos quanto na criação de suas histórias, que na maioria, eram relatos de 

suas próprias vidas. 

 

Imagem 26 – Criação de personagens 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 Com intuito de proporcionar ao grupo momentos de alegria e observação em 

um espaço além das paredes da Instituição, foi proposto neste ciclo um passeio no 

Sítio Roberto Burle Marx onde o grupo pôde desfrutar da natureza em algumas horas 

de contemplação. Apesar do período curto em que foi realizado o passeio devido à 

rotina da Instituição quanto aos horários de alimentação, sair um pouco do espaço de 

confinamento em que encontravam-se, resgatou a alegria e autoestima do grupo, que 

fez questão de arrumar-se com sua melhor roupa para este evento, em um resgate 

positivo da sua autoimagem. Durante o passeio, o grupo demonstrou maior afetividade 

entre os integrantes, relatando que estavam felizes, sentindo-se em casa. Foram 

registradas imagens do grupo durante o passeio e posteriormente produzido um 

pequeno vídeo com essas imagens, que foi exibido na sessão seguinte. Um dos 

integrantes do grupo, J.F., ao assistir ao vídeo não se reconheceu na imagem que viu 

dizendo que aquele no vídeo era outra pessoa e não ele. Ver sua imagem fora do 

espaço onde vive causou nele um estranhamento, mas depois de algum tempo 

reconheceu-se e ainda demonstrou, com palavras, satisfação com sua aparência no 

vídeo. 

 Ao final deste ciclo, as produções plásticas produzidas por cada participante do 

grupo foram entregues a eles para que escolhessem quais gostariam de expor em 

uma pequena exposição no refeitório da Instituição. Todos sentiram-se motivados e, 

a maioria, solicitou que praticamente todos as suas produções fossem expostas, 

despertando um grande sentimento de valorização. Estavam felizes ao ver suas 
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produções e sua capacidade de criação. Com o intuito de demarcar o espaço onde 

vivem com objetos criados por eles, as estagiárias solicitaram à Instituição que 

mantivessem os quadros pintados pelo grupo na parede do refeitório. Foi escolhida 

uma parede onde os quadros expostos pudessem ser vistos sempre pelo grupo, 

mantendo viva a lembrança do processo criativo. 

 

Imagem 27 – Criação livre 

 
Acervo da autora 

 

Em uma pequena entrevista realizada pelas estagiárias com os participantes 

do grupo, os mesmos relataram que após o processo arteterapêutico sentiram-se mais 

motivados e com desejo de aprender novas coisas, como a ler e a escrever. Assim, 

pôde-se observar comparativamente com o início do processo, que ao final deste, o 

grupo apresentou maior autonomia quanto às decisões, melhora na autoestima e na 

autoimagem, maior afetividade e motivação, resgate da identidade e um sentimento 

de valorização. O processo arteterapêutico possibilitou a colheita das mais variadas 

experiências relacionadas ao fazer artístico para o grupo que, após a semeadura da 

arte, já não era mais o mesmo.  
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Imagem 28 – Universo particular 

 
Disponível em: https://www.pinterest.dk/pin/412431278344965595/ 

 

 Ter um espaço próprio e afetivo é necessidade para qualquer indivíduo e não 

é diferente para o idoso. Um espaço de proteção, de acolhimento, um território livre. 

Vivendo em Instituições de Longa Permanência, em quartos partilhados, o idoso tem 

dificuldade na demarcação da sua individualidade, pois nem sempre é possível trazer, 

com objetos pessoais, sinais de ocupação personalizada para seu espaço, 

delimitando o seu território. Idosos nessa condição são obrigados a conviver com 

estranhos, sem privacidade, atendendo às obrigatoriedades da instituição quanto à 

regras e rotinas diárias. Por mais bem tratados que sejam nessas instituições, viver 

nestes espaços significa para o idoso um corte com sua história de vida e um 

afastamento real da rede de relações que possuía. Por causa desses fatos, aos 

poucos, o idoso vai perdendo sua identidade, não se reconhecendo como parte do 

mundo, vivendo em um espaço limitador de criação. 

https://www.pinterest.dk/pin/412431278344965595/
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 Com o intuito de possibilitar um território livre, criativo e acolhedor, utilizando a 

Arteterapia como facilitadora no processo de resgate da identidade do idoso, o 

presente estudo pôde avaliar os seus benefícios em um grupo misto de homens e 

mulheres idosos moradores de uma Instituição de Longa Permanência. Pôde-se 

perceber, ao longo do processo, um grande avanço quanto à expressão plástica, além 

da expressão verbal, pois todos sentindo-se acolhidos, e com um espaço criativo e de 

interlocução, tiveram a liberdade de se expressar também com as palavras. Apesar 

das limitações ocasionadas pelo confinamento do espaço e do próprio corpo, observei 

que, com o processo criativo, é possível despertar nos idosos novas possibilidades, o 

que significa um novo olhar diante de situações vividas, que podem ser ressignificadas 

através das imagens. Experimentar os materiais, nem sempre com facilidade, mas 

sempre com a disponibilidade para tentar, criava para aqueles idosos um sentimento 

de autonomia onde poderiam decidir o que fazer, como fazer e se queriam fazer, 

livremente... 

 Pude concluir que, independente do local onde se esteja, é possível criar um 

espaço para criação, um espaço acolhedor e seguro, um território livre, onde o 

processo criativo cresça sem impedimentos limitantes. Para os idosos que vivem nas 

Instituições de Longa Permanência, a Arteterapia é uma estratégia essencial para 

mantê-los ativos. Assim, sentem-se presentes e reconhecem-se como únicos. Neste 

território sagrado, as imagens desvelam sentimentos profundos, trazendo clareza à 

questões vivenciadas no dia a dia na Instituição, ou em algum outro momento da vida.  

O fazer artístico é fundamental para a saúde física e psicológica do idoso, e 

faz-se necessário criar uma rotina nas Instituições de Longa Permanência, com esta 

finalidade. É preciso perceber que cuidando-se da saúde psicológica do idoso, sua 

saúde física será beneficiada, resultando em melhoria do bem-estar físico e 

emocional. O espaço para criação deve ser incluído na rotina do idoso com a mesma 

importância das demais necessidades diárias que ele possui. 

 Considerando o exposto, recomenda-se a ampliação dos estudos relacionados 

a importância da construção de espaços estimulantes, criativos e coloridos nas ILPI’s, 

que possibilitem a liberdade através do fazer artístico, configurando assim, um 

território livre para promover saúde para seus residentes idosos. 
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ANEXO A 

 

Tocando em frente 

Compositor: Renato Teixeira e Almir Sater 

 

Ando devagar, porque já tive pressa  
Levo esse sorriso, porque já chorei demais  
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? 
Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, 
Ou nada sei.  
 
Conhecer as manhas e as manhãs,  
O sabor das massas e das maçãs,  
É preciso amor pra poder pulsar,  
É preciso paz pra poder sorrir,  
É preciso a chuva para florir. 
 
Penso que cumprir a vida seja simplesmente  
Compreender a marcha e ir tocando em frente,  
Como um velho boiadeiro levando a boiada 
Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou, 
Estrada eu sou.  
 
Conhecer as manhas e as manhãs,  
O sabor das massas e das maçãs,  
É preciso amor pra poder pulsar,  
É preciso paz pra poder sorrir,  
É preciso a chuva para florir. 
 
Todo mundo ama um dia todo mundo chora,  
Um dia a gente chega, no outro vai embora  
Cada um de nós compõe a sua história, 
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, 
De ser feliz. 
 
Conhecer as manhas e as manhãs 
O sabor das massas e das maçãs 
É preciso amor pra poder pulsar, 
É preciso paz pra poder sorrir,  
É preciso a chuva para florir. 
 
Ando devagar, porque já tive pressa  
E levo esse sorriso, porque já chorei demais,  
Cada um de nós compõe a sua história,  
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, 
de ser feliz. 
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ANEXO B 

 

Não sei quantas almas tenho 

Fernando Pessoa 

 
 
Não sei quantas almas tenho. 

Cada momento mudei.  

Continuamente me estranho. 

Nunca me vi nem achei. 

De tanto ser, só tenho alma.  

Quem tem alma não tem calma.  

Quem vê é só o que vê,  

Quem sente não é quem é, 

Atento ao que sou e vejo, 

Torno-me eles e não eu.  

Cada meu sonho ou desejo  

É do que nasce e não meu. 

Sou minha própria paisagem, 

Assisto à minha passagem,  

Diverso, móbil e só, 

Não sei sentir-me onde estou. 

Por isso, alheio, vou lendo 

Como páginas, meu ser  

O que segue não prevendo, 

 
 
O que passou a esquecer.  

Noto à margem do que li  

O que julguei que senti.  

Releio e digo: «Fui eu?»  

Deus sabe, porque o escreveu. 
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ANEXO C 

 

Sou feita de retalhos 

Cora Coralina 

 

Sou feita de retalhos. 
Pedacinhos coloridos de cada vida 
que passa pela minha e que vou 
costurando na alma. 
Nem sempre bonitos, nem sempre 
felizes, mas me acrescentam e me 
fazem ser quem eu sou. 
Em cada encontro, em cada contato, 
vou ficando maior... 
Em cada retalho, uma vida, uma lição, 
um carinho, uma saudade... 
Que me tornam mais pessoa, mais 
humana, mais completa. 
 
E penso que é assim mesmo que a 
vida se faz: de pedaços de outras 
gentes que vão se tornando parte da 
gente também. 
E a melhor parte é que nunca 
estaremos prontos, finalizados... 
Haverá sempre um retalho novo para 
adicionar à alma. 
 
Portanto, obrigada a cada um de 
vocês, que fazem parte da minha vida 
e que me permitem engrandecer 
minha história com os retalhos 
deixados em mim. Que eu também 
possa deixar pedacinhos de mim 
pelos caminhos e que eles possam 
ser parte das suas histórias. 
 
E que assim, de retalho em retalho, 
possamos nos tornar, um dia, um 
imenso bordado de "nós". 

 
 


