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“Todo mundo deve inventar alguma coisa, a criatividade reúne
em si várias funções psicológicas importantes para a
reestruturação da psique. O que cura, fundamentalmente, é o
estímulo à criatividade.”

Nise da Silveira
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RESUMO

O presente estudo pretende verificar como a Arteterapia pode auxiliar no
desbloqueio do processo criativo de mulheres idosas, residentes em instituição de
longa permanência. Considera que há danos objetivos nessa forma de viver, que
geram comorbidades, que podem levar a total incapacidade, e ao isolamento e busca,
assim, encontrar alternativas promovidas pelo processo arteterapêutico para
amenizar as perdas cognitivas, e favorecer o bem-estar deste público.

Palavras-chave: arteterapia, processo criativo, mulheres idosas, instituição de longa
permanência.
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ABSTRACT

The present study aims to verify how Art Therapy can help to unlock the creative
process of elderly women living in a long-term institution. It considers that there are
objective damages in this way of life, which generate comorbidities, which can lead to
total disability, and isolation and seek, therefore, to find alternatives promoted by the
art therapeutic process to soften cognitive losses, and favor the well-being of this
public.

Keyword: art therapy, creative process, elderly women, long-term care institution for
elderly.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1 - Início de Conversa

Acervo Pessoal da Autora

A Arte sempre permeou minha vida. Com um pai cenotécnico, cresci nas coxias
dos teatros, o que não me impediu de ser capaz de acreditar na magia das peças
infantis, nem me impediu de enterrar as poucas joias de ouro que tinha, esperando o
dia para encontrar o tesouro. Muito menos de mergulhar na minha imaginação e
inventar histórias, desenhar personagens. A casa da minha avó era o principal palco
para as minhas aventuras criativas e, quando penso em um lugar sagrado para criar,
que não tem tempo nem espaço, é nesse lugar que consigo pensar.
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Quando adulta, a Arte, então, ficou relegada, sendo mais apreciada que criada
por mim. Limitou-se ao estudo da música que me permitisse tocar na igreja. Foi no
curso de pós-graduação em Psicopedagogia que ouvi falar na Arteterapia. Contudo,
demorou algum tempo até pôr os pés na POMAR. Ainda fui cuidar da minha amada
avó, cúmplice das minhas artes, aquela que deixava eu rabiscar a porta da sua casa,
quando me personificava de professora, que ignorava a reclamação do meu tio
quando recortava todas as revistas em quadrinhos da coleção dele, que dizia que eu
pintava o sete. Nesse cuidado especial, foi crescendo a vontade de fazer Arteterapia
e cuidar daqueles que cuidaram, e que agora seriam cuidados. Através dessa
experiência, percebi que o perfil de cliente que me interessada era o de idosos, então,
no estágio da formação e na pós-graduação em Arteterapia esse foi o público
escolhido.
Assim, nessa jornada que fui convidada a trilhar, fui descobrindo e confirmando
que a Arte é ferramenta importante para todas as dimensões do ser humano.
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INTRODUÇÃO

Imagem 2 - Movendo, movendo-se

Acervo Pessoal da Autora

Criar é tão difícil ou tão fácil como viver. E do mesmo modo, necessário
Fayga Ostrower.

Com o crescente aumento do número de idosos, a sociedade tem se
preocupado em buscar formas e ações para proporcionar a essa parcela da
população, que deve aumentar ainda mais dentro de 30 anos, um envelhecimento
digno.
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Mesmo sendo uma etapa normal da vida de todo ser humano, o
envelhecimento pode trazer muitas perdas fisiológicas, sociais e emocionais. Há
casos onde o comprometimento cognitivo e as comorbidades podem trazer a
dependência total ou parcial na execução das atividades da vida cotidiana, acabando
por determinar a necessidade de um cuidado especializado, sendo esta uma das
causas da institucionalização.
As instituições de longa permanência são espaços que abrigam idosos, na sua
maioria do gênero feminino, que muitas vezes, por falta de estímulos, acabam por
chegar ao embotamento, o que pode, em consequência, acelerar as perdas cognitivas
destes indivíduos. Compreendendo que estas perdas, podem ser resultado da
reclusão, poderiam ser evitadas ou minimizadas através de estímulos à energia
criativa. Assim, esta pesquisa tem por objetivo verificar como o trabalho
arteterapêutico pode auxiliar na prevenção e na melhora das perdas cognitivas,
fisiológicas e emocionais destas idosas. Para tanto, ao final, pretende responder à
seguinte questão: De que modo o processo arteterapêutico, através de atividades
integrando modalidades expressivas diversas, como música, pintura, modelagem, o
manusear dos materiais expressivas e a produção de trabalhos plásticos expressivos,
pode estimular a energia criativa, e possibilitar preservação da capacidade funcional
da pessoa que envelhece, valorizando sua autonomia, tornando sua autoestima mais
elevada, dando-lhe a oportunidade de uma senescência com melhor qualidade?.
Este estudo é baseado nos pressupostos do modelo bibliográfico de pesquisa.
Assim, a pesquisa tem quatro capítulos e está formatada da seguinte maneira: o
primeiro capítulo aborda a Arteterapia e algumas de suas modalidades expressivas,
alguns conceitos de Psicologia Analítica, já que, no âmbito desse estudo, trabalha-se
com a abordagem junguiana. O segundo capítulo trata das relações entre Fluxo
Criativo, Energia Psíquica e Arteterapia. O terceiro capítulo fala do Envelhecimento e
de idosas em instituições de longa permanência. O quarto capítulo ilustra aspectos do
processo arteterapêutico utilizado com idosas residentes em instituições de longa
permanência. Finalmente, são apresentadas as Conclusões e as Recomendações
para novos estudos.
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CAPÍTULO I

O QUE É ARTETERAPIA?

Imagem 3 - Da Idade da Pedra

Disponível em https://mihistoriauniversal.com/prehistoria/prehistoria/

A Arte existe porque a vida não basta.
Ferreira Gullar

Para compreender a Arteterapia, faz-se necessário compreender a função da
Arte no processo de desenvolvimento humano. O ser humano é um ser
transdisciplinar, é atravessado por várias dimensões: dimensão biológica, social,
espiritual, emocional, e cada uma influencia, e também é influenciada pelas outras
dimensões. Na Pré-História o ser humano tinha a necessidade básica de se alimentar
e manter-se vivo, mas sentia também a necessidade de compreender a realidade que
estava inserido. Desta forma, a Arte acaba surgindo, ainda que sem esse conceito,
como forma de tentar compreender e enfrentar os fenômenos que não conhecia, e
não sabia nomear.
Pela necessidade, a humanidade foi criando ferramentas que facilitavam a sua
sobrevivência. Assim, foram criando apetrechos, utensílios, potes, entre outros
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objetos que, além da funcionalidade, eram usados para ajudarem a entender o
sobrenatural, inexplicável. Através das pinturas rupestres, rituais onde havia, dança,
músicas, instrumentos, podiam entrar no terreno do desconhecido sentindo-se
protegidos.
Não há dúvida, portanto, de que todos os meios de comunicação,
anteriores à expressão verbal são ferramentas valiosas e confiáveis,
provedoras do autoconhecimento. Os hieróglifos, a arte rupestre, os rituais
(de cura e de reverência aos deuses e à natureza), as danças e as mímicas,
comuns aos tempos primordiais, expressavam a relação do homem consigo
mesmo e com o seu entorno e se impunham como tentativa deste simbolizar,
representar e elaborar o mundo em que vivia. (MACIEL, 2012, p.29)

Ainda segundo Maciel, mesmo que a Arte esteja ligada a essa linha tênue entre
as dimensões do indivíduo, no momento em que a sociedade começa a se organizar
através de divisões de classes, setores, governos, acaba tornando-se um ofício e [...]
passa-se a diferenciar o artista - com seu espírito livre, inflamado, crítico, denunciador
e dirigido pela emoção - do artesão, que se limitava a um trabalho mais técnico e
objetivo. (MACIEL, 2012, p.30).
Conforme a sociedade vai evoluindo, a Ciência progredindo e o ser humano
mergulhando cada vez mais na razão e no raciocínio lógico, vai desinteressando-se e
descuidando-se da criatividade, da intuição e das emoções. Para Boechat (apud
MACIEL, 2012, p.30), o Ocidente aprisiona o potencial criativo e criador das mãos, em
benefício de uma cultura extremamente racional e cerebral.
Mesmo havendo esse desnivelamento entre razão e emoção, a Arte vai
desenvolvendo-se e acompanhando a evolução humana e da sociedade. O indivíduo
ainda usa a Arte para retratar o contexto histórico e social. Ao longo da história, muitos
movimentos artísticos foram surgindo, refletindo o pensamento do momento histórico
em voga.
Os movimentos artísticos refletiam a realidade sócio-histórica-cultural do
momento, contudo, a necessidade do retorno ao emocional, ao irracional, não se
apagou. Houve, em vários momentos da história, a compreensão de que a Arte estava
vinculada à saúde física e, principalmente, mental e ao tratamento desta.
Maciel (2012, p.30) afirma que no século V. aC os gregos percebiam a Arte
como um significativo caminho capaz de “promover, preservar e resgatar a saúde
emocional”. Em outros pontos da História, a Arte era vista como potencial terapêutico,
surgindo aí um vislumbre da Arteterapia. Antes e durante o século XX, em vários
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pontos da Europa, psiquiatras e pesquisadores realizavam diversos estudos e
experimentos com pessoas com patologias e doenças mentais.
O alemão Johann Christian Reil foi quem, inicialmente, descreveu o êxito no
tratamento com Arte, no século XIX, em pacientes com doenças mentais. No entanto,
segundo Maciel (2012), é em 1941 que a Arteterapia foi vista de forma mais
sistematizada como campo de conhecimento, com a fundadora da escola de
Vanguarda Walden, em Nova Iorque. Aqui, a psicóloga, educadora e artista plástica
Margareth Naumburg dá ênfase à prática espontânea da expressão artística voltada
para a Psiquiatria e a Psicanálise, e a nomeia “Arteterapia de Orientação Dinâmica”.
Contrapondo a essa vertente que vê a “Arte como Terapia”, Edith Kramer, artista e
arte-educadora, na linha psicanalítica freudiana, entende que o potencial curativo da
arte estaria na relação transferencial, independente da fala, ou do processo de
elaboração.
Cabe ressaltar que outros psiquiatras e artistas, como André Breton e o
movimento Surrealista, perceberam a eficácia no tratamento de doenças psiquiátricas
com a Arte. Porém, é Gustav Carl Jung quem mais se debruça sobre o tema,
ampliando e difundindo o uso das práticas artísticas em seu consultório e em si
mesmo. Arteterapia com abordagem junguiana, base desta pesquisa, será agora
apresentada através de alguns conceitos básicos referentes à Psicologia Analítica.

1.1 ALGUNS CONCEITOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA E ARTETERAPIA
Imagem 4 - Mente de Jung

Disponível em: https://www.everettpotter.com/wp-content/uploads/2010/09/
6a00d8341c91bb53ef0120a6924a5e970c-pi.jpg
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Como visto anteriormente, muitas vertentes teóricas trabalharam com a Arte
até chegar ao que se pode conceituar como Arteterapia, transformando-a num campo
transdisciplinar onde recebe suporte de muitas áreas do saber como psicologia,
medicina, antropologia, história, religião e de expressões artísticas diversas entre
outras. Mas apesar destas diversas abordagens teóricas e campos de conhecimento,
é a Psicologia Junguiana que será apresentada neste capítulo, através de alguns de
seus principais temas.
Carl Gustav Jung, após desvincular-se de Freud, aprofundou seu conceito de
inconsciente

individual

e

coletivo,

aprimorando

sua

teoria

que

consiste,

principalmente, no processo de individuação.
Freud criou os conceitos de inconsciente e libido. Jung, apesar de concordar
com a existência destes elementos, tinha uma visão mais ampla destes conceitos.
Para ele, o inconsciente era formado de dois aspectos principais: inconsciente pessoal
e o coletivo. O inconsciente pessoal é formado por características individuais,
experiências vividas, pelas relações que se vivenciou e que são expressadas através
do simbolismo nos sonhos, e em conteúdos psíquicos de sintomas de delírios e
alucinações. O inconsciente coletivo é comum a toda humanidade e toda a civilização,
sendo expressado através da mitologia, da expressão cultural e artística dos povos,
representando fragmentos da a parte mais profunda da psique. Nesta dimensão
psíquica há uma conexão com conteúdos universais, formando um arquivo de
sabedoria da psique, comum a toda a humanidade e que são expressos através de
símbolos.
O consciente e o inconsciente constituem duas esferas que se complementam
e formam a Psique. Grinberg (2017p.80) aponta que a psique é “[...] a fonte de todas
as atividades humanas”. Para conhecê-la é necessário “vivenciá-la através de sonhos,
das emoções, dos relacionamentos e dos símbolos” (Ibidem, p.80). O autor ainda diz
que o processo contínuo gera uma tensão criativa que resultará na produção dos
sonhos, imagens, fantasias, surgindo, então, símbolos que funcionam como
transformadores da energia, utilizada para a diferenciação e crescimento da psique.

A psique é caracterizada por Jung como um organismo dinâmico,
vivo, que abarca polaridades em uma combinação contraditória. Enquanto
um sistema autorregulador, ela funciona por meio de movimentos
compensatórios. O inconsciente complementa ou compensa o consciente,
guardando, contudo, sua autonomia. (MACIEL, 2012, p.58)
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Imagem 5 - Psique

Disponível em: http://danynaturologia.wixsite.com/arteterapia/single-post/2015/07/16/JUNG-UmPouco-de-Psico logia-Anal%C3%ADtica

Para Grinberg, (2017, p 84), “no modelo junguiano, a psique seria composta
por várias esferas concêntricas, lembrando uma cebola”. As camadas que formam a
psique são divididas em níveis, sendo a mais superficial a que pertence à consciência.
O ego é o centro coordenador, fica orbitando na parte externa. Sem ele é impossível
existir a consciência. Na camada intermediária, há o inconsciente pessoal, formado
pela história pessoal e cargas emocionais que afetam a consciência (complexos) e
nas camadas mais profundas fica o inconsciente coletivo, constituído dos arquétipos.
Os arquétipos são padrões inatos de comportamentos, pensamentos que podem ser
encontrados nos seres humanos em todos os lugares e tempos e são herdados junto
com estrutura cerebral. Porém, não são apenas adquiridos pela linguagem, pela
cultura. Jacobi acrescenta que o arquétipo também tem característica biológica.

[...] O trabalho biológico mostra, no sistema nervoso central dos
animais, estruturas ordenadas de maneiras figurativas e que são capazes de
estimular atuações típicas da espécie [...] do modo da vivência íntima do
animal seja predestinado, ordenado e estabelecido por estruturas fixas (1957,
p.45).
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A autora ainda cita exemplos de processos arquetípicos como a dança ritual
das abelhas, a defesa assustada da lula, o desdobramento do leque do pavão e a
construção de um ninho. Contudo, ainda segundo Jacobi, tais conteúdos arquetípicos
não são ideias herdadas, mas, sim, possibilidades herdadas. Grinberg (2017, p.276)
completa

Teoricamente não se pode conhecer completamente o arquétipo nem
esgotá-lo. É uma das manifestações da energia psíquica que se torna visível
por meio de uma imagem arquetípica ou se evidencia nos comportamentos
externos, principalmente os que expressam as experiências mais básicas e
universais da humanidade (nascimento e morte, casamento e separação,
maternidade, paternidade, criatividade)

Desta forma, o autor (2017, p.103) acrescenta que o inconsciente está sempre
em atividade, e não é apenas um depósito de energia psíquica, mas, sim, um
manancial da sua própria energia. De maneira parcial, pode-se diminuir sua influência
sobre a consciência através do mecanismo de defesa. Normalmente, esses conteúdos
são elaborados através dos sonhos e seus símbolos.
Como anteriormente visto, para a Psicologia Analítica, a vida psíquica é
composta, principalmente, pelos três elementos: a consciência, o inconsciente
pessoal e o inconsciente coletivo, e tem a tendência inata a se equilibrar em busca do
processo de individuação. A individuação é o caminho que leva a tornar-se Si Mesmo
(Self), ou seja, o sujeito não se divide, nem se mistura no coletivo, “[...] o indivíduo
tornar-se consciente de sua identidade profunda como ser único e autêntico no
mundo.” (GRINBERG, 2017, p.276). Esse processo, que não se finda, busca a
reordenação e o amadurecimento psíquico rumo à completude. É um caminho em
sentido espiral e contínuo, acompanhado e guiado por símbolos repletos de
mensagens e elementos de cura.
Cabe fazer uma diferenciação entre signos e símbolos, pois, segundo Jacobi
(1957), há dois níveis diferenciados de realidade. Cassirer (apud JACOBI,1957, p.77)
define "Um signo é uma parte do mundo físico do ser; um símbolo é uma parte do
mundo humano dos sentidos". De acordo com ele, o ser humano pode ser definido
como um "animal simbólico" em vez de um "animal racional". Os símbolos, para Jung
(apud MACIEL, 2012) têm função estruturante, permitindo que a energia psíquica se
canalize proporcionando um diálogo entre o consciente e o inconsciente,
possibilitando o autoconhecimento e o autodesenvolvimento. Essa comunicação entre
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consciente e inconsciente, através da linguagem simbólica, pode ser facilitada através
do trabalho arteterapêutico. Existem várias formas de conceituar a Arteterapia e, para
Philippini (1998), uma delas:

[...] é considerá-la como um processo terapêutico decorrente da
utilização de modalidades expressivas diversas, que servem a materialização
de símbolos. Estas criações simbólicas expressam e representam níveis
profundos e inconscientes da psique, configurando um documentário que
permite o confronto, no nível da consciência, destas informações, propiciando
“insights” e posterior transformação e expansão da estrutura psíquica (p.1)

Philippini (2000) ainda afirma que adentrar o universo da arte é habitar o terreno
dos símbolos e metáforas, onde o processo criativo é um trajeto guiado por esses
símbolos particulares, informando os estágios do processo de individuação. O
trabalho com a Arteterapia possibilita e facilita o processo criativo, externando os
conteúdos internos,

possibilitando ao

indivíduo

lidar

com

tais conteúdos,

despotencializando aqueles que são conflitivos no momento em que os materializa
através das técnicas expressivas. No processo arteterapêutico, ao materializar um
símbolo, dando forma a uma comunicação simbólica, cria-se condições de estruturar,
informar e transcender. A autora explica que a energia psíquica, através da
possibilidade de EN-Formar, ganha uma forma e permite a compreensão do seu
significado a IN-Formação, pois atravessa um padrão instalando-se a TRANSFomação que leva a outra etapa da consciência e, os conteúdos inconscientes vão se
exteriorizando, permitindo que fluxo da energia psíquica flua de maneira a criar uma
conexão entre consciente e inconsciente.
Entendendo que a Arteterapia é uma área de conhecimento transdisciplinar,
considera-se que seu processo propicia a comunicação, expressão, aprendizagem,
organização e muitos outros objetivos terapêuticos, podendo abranger necessidades
físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas e, assim, promover transformações
em todos os níveis do complexo ser humano.
O trabalho arteterapêutico pode ser realizado com diversos públicos. Tem como
propósito principal a utilização das práticas expressivas de maneira que facilite ao
cliente liberar sua energia criativa, criando, produzindo símbolos que levem a entrar
em contato com suas questões conflitivas, transformando a sua realidade e a si
mesmo.
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Na Arteterapia, o foco principal é o processo da produção da matéria, sendo
um processo não verbal, já que aqui o diálogo é entre o cliente e a produção, também
não há ênfase nas questões estéticas e técnicas. Busca-se, nesta prática, o
desbloqueio do processo criativo, para que a energia criativa flua de maneira que
impulsione ao indivíduo a criar e simbolizar sentimentos, sensações e pensamentos.
Philippini ((2004, p.76) aponta que

[...]um processo criativo que se ativa, pode vir a libertar movimentos
expressivos que fazem nascer gestos criativos. Estes podem despertar uma
sensação do arco-íris, que traz a vontade de cantar. E o canto pode abrir o
afeto represado, que ao se soltar, traz junto a palavra não dita, que assim, já
pode virar poema. Um poema pode inspirar os traços, que firmes podem
configurar um projeto. E assim se ordenam os fios de afetos que tramam a
urdidura, que fortalece a rede de criatividade. E com cada experiência criativa
que é feita, a rede se expande, aumentando seu campo de ação, gerando
outras redes, que gerarão outras e outras mais. E nessa grande teia, das
artes, da esperança e da vida, cada vez que criamos, podemos renascer e
celebrar, sem medo de sermos felizes.

O tópico a seguir tratará das modalidades expressivas no processo
arteterapêutico.

1.2 MODALIDADES ARTÍSTICAS NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO

Neste tópico serão apresentadas algumas das modalidades artísticas mais
utilizadas no setting arteterapêutico. Brasil (2013, p.84) destaca a ênfase que Jung
deu ao uso das técnicas expressivas no processo terapêutico. Acrescenta que Jung
percebeu em clientes, e em si próprio, que o inconsciente manifestava-se através das
imagens produzidas e que era possível um diálogo entre essas imagens e aquelas
produzidas, tornando a relação entre consciência e inconsciência mais fluída.
Contudo, ressalta que, para Jung (apud BRASIL, 2013, p. 86), é importante “[...] não
reduzir a obra ao processo psicológico nem tentar decifrar sua essência por meio de
interpretações, mas de entender o que ela traz como mensagem psicológica”. Outro
ponto, porém, é que nem todas as produções criadas no setting terapêutico terão
cunho artístico, buscando ali o valor simbólico do que é plasmado. A seguir, serão
apresentadas algumas das modalidades artísticas mais utilizadas no setting
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arteterapêutico. No entanto, no capítulo referente à casuística desta pesquisa,
algumas das modalidades expressivas serão no âmbito de eventos ocorridos em
ILPIS.

1.2.1 Colagem
Imagem 6 - Tesouras de Matisse

Disponível em: https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/henri-matisse-cut-outs

A Colagem é uma modalidade expressiva considerada “amigável” e ideal para
início de atendimento. Pode-se fazer colagem de vários materiais, podendo-se
misturar com outras linguagens, como pintura, e conseguindo resultados agradáveis.
Philippini afirma que “[..] a colagem propicia um campo simbólico de infinitas
possibilidades de estruturação, de integração, organização espacial e descoberta de
novas configurações” (2009, p.24). Como a autora, Brasil (2013, p.88) considera que
a mobilização se dá a nível psíquico e físico. Diz que “[...] o ato de colar impõe ao
corpo um movimento suave, uma manifestação dos braços e das mãos em
movimentos circulares e retos, na tentativa de espalhar a cola em toda a superfície
(2013, p.90)”.
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1.2.2 Pintura

Imagem 7 - Tintas e Pincéis

Acervo Pessoal da Autora

Esta é outra linguagem expressiva que pode ser utilizada nos atendimentos
iniciais, possibilitando vencer o medo de errar, onde se pode experimentar, sem forma,
sem tema. Como Philippini aponta, é um convite para “a liberação e o fluir do processo
criativo” (2009, p 38). As cores na pintura proporcionam uma intensa mobilização
emocional e expressão dos afetos. Propicia também estímulos fisiológicos, como a
autora explica “[...] pois a cor como fenômeno físico apresenta ativos correspondentes
fisiológicos, uma vez que as cores quentes são acidificantes, aceleram o metabolismo,
e as coes frias são alcalizadores, e tendem a tornar o metabolismo lento” (2009, p.40).
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1.2.3 Desenho

Imagem 8 - Na ponta do Lápis

Disponível em https://milenamendes.wordpress.com/2010/03/15/221/

Apesar do desenho existir desde o tempo das cavernas, essa modalidade
criativa é uma das que causa mais temor. As crianças desenham com facilidade e,
conforme vão crescendo, vão se tornando críticos, resistindo e usando frases como
“não sei desenhar”. Philippini (2009, p.48), assim, afirma que o trabalho com essa
linguagem pode ser feito de forma lúdica. Cita a possibilidade de utilizar-se a música
para desbloquear.

Brasil ressalta que “é uma técnica racional, onde as áreas

cognitivas são percebidas por meio dos traços, do movimento espacial e das cores”
(2013, p.102). Acredita também que o desenho tem o poder de estruturar e ordenar.
Philippini observa que o desenho, ao mesmo tempo que trabalha a coordenação
motora e psicomotora, também delineia, configura e delimita (2009).
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1.2.4 Modelagem

Imagem 9 - Oleiro

Disponível em https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/como-barro-nas-maos-do-oleiro/

Segundo Philippini (2009), essa modalidade deve ser utilizada após algumas
incursões no plano bidimensional. Pode apresentar dificuldade de organização
espacial e capacidade de formas estruturais e que exigem equilíbrio. A modelagem
pode ser trabalhada com plastilina, massa biscuit, papier machê, argila.
Ainda segundo Philippini, o trabalho com argila traz ativação de elementos
arquetípicos, é relaxante e liberadora de tensão. Em todos os casos, a modelagem
contribui para a reabilitação motora, ativação da percepção tátil e estimula processos
de autoconhecimento.
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1.2.5 Mosaico e Assemblagem

Imagem 10 - Juntando os Cacos

Disponível em: http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/arte-musiva-mosaico.

Imagem 11 - Arrumando o Caos

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/766597167796728170/?lp=true

Em ambas as linguagens expressivas busca-se ordenar e organizar peças. Ao
ordenar no espaço externo, ordena-se o espaço interno. Mosaico é reunir cacos,
ordenar os afetos, emoções e memórias. Assemblagem permite, a partir do caos,
ressignificar, reconstruir, dar novo sentido, beleza para um material que foi descartado
(PHILIPPINI, 2009).
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1.2.6 Música

Imagem 12 No Embalo dos Sons

Disponível em https://www.maitegalan.com/pinta-la-musica

A música é uma das vertentes da Arte em que deve ser reconhecida seu
potencial terapêutico. Os sons estão presentes no ser humano desde o tempo em que
estava no ventre de sua mãe. Ao longo do seu desenvolvimento, muitos sons e
músicas embalam sua vida. Victorio aponta que, na Arteterapia, tem grande potencial
terapêutico. Pode-se estimular o indivíduo, através dos elementos da música,
facilitando o acesso a conteúdos emocionais e psíquicos a serem harmonizados. A
autora diz “Quando ouvimos, cantamos ou produzimos som [...] estamos criando
música dentro de nós mesmos e portanto, criando uma possibilidade de encontro com
nossa essência originária, com nosso eu.” (2008, p. 78).
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1.2.7 Expressão Corporal

Imagem 13 - Corpos e Movimento

Disponível em http://culturadigital.br/ostrespresentesmagicos/files/2016/03/express_
o_de_dan_a_e_corpo_no_teatro.png

No desenvolvimento humano, o movimento é um dos aspectos mais presentes
e importantes. O bebê necessita movimentar-se para um desenvolvimento completo
(neuronal, psicomotor, etc.), como diz Netto (2012, p.159) “o desenvolvimento
sensório motor tem também um papel crucial na formação das funções sintetizadoras
do ego”.
Para Philippini (2009, p.133), “o trabalho corporal traz vitalização, consciência dos
movimentos respiratórios, reconhecimento de potenciais e limites corporais,
expressão através do simbolismo corporal.” A partir dos elementos expostos até agora
sobre a interação dos processos criativos no percurso arteterapêutico, cabe nesse
momento discorrer um pouco mais sobre a energia criativa, tema que será tratado no
capítulo a seguir.
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CAPÍTULO II

CRIATIVIDADE, ENERGIA PSÍQUICA e ARTETERAPIA

Imagem 14 - Energia Fluindo

Acervo Pessoal da Autora

A criação do novo não é conquista do intelecto, mas do
instinto de prazer agindo por uma necessidade interior.
A mente brinca com os objetos que ama.
C.G. Jung

Desde as primeiras culturas, o ser humano surge dotado de um
dom singular. Mais do que ‘homo faber’, ser fazedor, é um ser
formador, é capaz de estabelecer relacionamentos entre os múltiplos
eventos que ocorrem ao redor e dentro dele. Relacionando os eventos,
ele os configura em sua experiência de viver e lhes dá um significado.
Nas perguntas que faz ou nas soluções que encontra, ao agir, ao
imaginar, ao sonhar, sempre relaciona e forma. (Ostrower, 1987, p.9)
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A criatividade é inerente a todos os organismos vivos. Segundo Roberts e
Oliver (2012, p. 99), esses organismos não estão à mercê do ambiente, a sua
criatividade seria resultado da atividade fisiológica e bioquímica provocada pelo
estímulo desencadeante. Os autores citam, como exemplo, castores que criam
represas para se protegerem de predadores e para se alimentarem, e as abelhas e a
sua capacidade de mandar mensagens, porém, limitadas a localização de pólen e de
néctar. Quer dizer, toda a natureza tem sua forma criativa de viver a vida, mas será
sempre a mesma vida, ao contrário do ser humano. Para Fluxa (2012, p.10), o ser
humano diferencia-se dos outros seres pela capacidade de raciocínio, de resolver
problemas, de inventar ou criar coisas e de adaptar-se a mudanças. O cérebro
humano tem a capacidade de criar solução inovadoras nas tomadas de decisões, de
expressar um pensamento elaborado, profundo e abstrato como na mitologia, na arte,
no pensamento mítico ou espiritual. De acordo com Fink (2012, p. 43), a criatividade
é a capacidade de produzir trabalhos novos, úteis, que podem ser cruciais tanto na
cultura, ciência e educação quanto no domínio econômico. A autora afirma que o
pensamento criativo está presente na vida cotidiana, há no trabalho a necessidade de
se ter novas ideias, na escola as crianças são incentivadas a produzir trabalhos
criativos.

2.1 CRIATIVIDADE E CÉREBRO

Imagem 15 - Cérebro Criativo

Disponível em: https://veja.abril.com.br/50-ideias-para-50-anos/24o-cerebro-mente-aberta/
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A evolução de nossas sociedades convida a refletir sobre como
nossos ancestrais hominídeos tiveram que usar a criatividade ao lidar com a
sua adaptação ao meio ambiente, quando a tecnologia começa a despertar.
De fato, a evolução dessas formas primitivas de criatividade em nosso
ancestrais marca uma linha contínua que nos leva a produções humanas tão
complexas como arte, religião ou formas atuais de socialização. Houve um
protagonista estelar: Um cérebro em constante transformação diante de um
ambiente em constante mudanças. (Fink, 2012 p.11)

Eagleman, no documentário “Como o cérebro cria”, ressalta que a humanidade
se transformou devido a criatividade humana que está em sempre criando, inventando
e construindo algo. Esse desejo de criar foi que impulsionou os ancestrais humanos a
saírem das cavernas em busca da exploração espacial, conduzindo ao mundo
moderno. O neurocientista destaca que a criatividade não é algo limitado às artes nem
a um seleto grupo.
Como já ressaltado, todo organismo vivo tem em si a criatividade, mas o que
diferencia o ser humano é o cérebro expandido. A evolução humana levou à expansão
do cérebro, ao surgimento do córtex, mais especificamente, o córtex pré-frontal.
Eagleman explica que, no cérebro dos animais, o sistema de estímulo (input) e o de
reação (output) são próximos sendo um caminho direto de um ao outro. Quer dizer,
quando o animal vê a comida, por exemplo, a reação é direta: comer. Contudo, na
espécie humana, esse espaço é maior. Os humanos não precisam de uma resposta
automática aos estímulos. No cérebro humano, os estímulos se misturam com
as informações que já estão lá e, a partir daí, criam novos caminhos, novas conexões,
podendo pensar em outras coisas, em outras possibilidades. É um processamento de
informações quase infinito. Segundo Eagleman, o córtex pré-frontal proporciona a
capacidade de imaginar o que não se vê, pode desprender-se do lugar e do tempo
atual e viajar para outro lugar, cogitando algo que não existe. Essa expansão do
cérebro permitiu ao indivíduo a capacidade de se sobrepor aos instintos, de considerar
opções antes de tomar as decisões, de imaginar, tornando-se singularmente criativo.
Todo esse processo é neural e há pesquisas buscando mostrá-lo por imagem.
Carlsson (2012, p.27) participou de alguns projetos de pesquisa sobre esse tema, e
percebeu que um grupo altamente criativo apresentava uma atividade cortical maior
que o grupo menos criativo, contudo, não há, um lugar específico no cérebro para a
criatividade. Eagleman destaca que a criatividade surge da interação de bilhões de
neurônios que enviam trilhões de impulsos elétricos. Essa interação é parte do
processo criativo: a relação estímulos (input) e reação (output). Quanto mais
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abundantes e fortes forem os estímulos, mais o cérebro terá algo para explorar. Novos
estímulos se deparam com os estímulos existentes e há uma refiguração constante.
Visões, sons se misturam à memória, pensamentos e emoções velhas e novas, cada
experiência é matéria para o cérebro usar para criar.

Imagem 16 - Cérebro Criando

Disponível em: https://acontecendoaqui.com.br/marketing/ser-criativo-recompensa-pesquisa-daadobe-conecta-criatividade-maior-sucesso-profissional

Desta forma, a criatividade não é criar algo do nada, mas sim transformar algo
já existente. Eagleman diz que os estímulos se fragmentam no cérebro, que julga o
que é útil e une a outros fragmentos existentes formando algo novo. Então o processo
criativo é único porque cada experiência é individual. Este processo criativo não se
limita a criar algo novo, mas também recria a vida. Quando há o envolvimento da
pessoa no processo criativo, muitas transformações acontecem. Esse envolvimento
seria o que Fink (2012, p.45) chama de motivação intrínseca. A motivação intrínseca
é a capacidade de uma pessoa se engajar por ela mesma numa atividade, porque
percebe essa atividade como interessante, satisfatória ou desafiadora. “No processo
de criar algo, primeiro vem o interesse; em seguida a preparação; depois vem a fase
da incubação, que pode levar à iluminação e por fim, à aplicação”. (CARNEIRO, 2014,
p.44)
Eagleman destaca que há formas de aproveitar as conexões criadas no
processo criativo e a Arteterapia pode ser umas das estratégias para auxiliar nisto.
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Segundo a Neurociência, o cérebro usa 20°/. da energia do corpo e, por economia de
energia, acaba escolhendo o caminho da menor resistência, buscando a via mais fácil,
seguindo as rotas neurais que já utiliza antes, já conhecidas. Contudo para a
criatividade surgir é necessário que se tente algo novo, aprender coisas novas, pois
as ideias criativas já estão lá e é necessário estimular novas redes neurais. Um ponto
importante é que o cérebro se sente estimulado com desafios e com o que é novo. É
possível que manipulando materiais expressivos, mente e corpo experimentem
sensações e emoções que alimentem o desejo de desafios do cérebro, canalizando
emoções negativas e reconectando-se a si mesmo.
Eagleman ainda alerta que o processo criativo pode trazer o receio de falhar, o
medo de errar. Diz que criar pode ser angustiante, porém o erro faz parte do processo,
pois é através do experimentar e tentar encontrar a melhor forma que se pode chegar
ao produto “ideal”. Csiksgentmihalyi afirma que [..] o indivíduo tem tanto a paixão, as
brincadeiras e a imaginação infantis, quanto a persistência lógica do adulto (apud
Carlsson, p27, 2012) e que se deve trazer à tona a criança interior, resgatá-la, não
havendo o medo de errar. Na Arteterapia, mais importante que o produto, é o processo
de criação. Sendo assim, elementos como o erro, o conhecimento (o que o indivíduo
traz em si em todos os aspectos) e o novo são importantes, e devem ser levados em
conta porque abrem caminhos não só para estimular a cognição como o eixo ego-self.

2.2 CRIATIVIDADE E ENERGIA PSÍQUICA

Imagem 17 - Energia Criativa

Disponível em: https://www.megacurioso.com.br/drogas-e-novos-medicamentos/49200-o-queacontece-com-o-cerebro-de-quem-toma-cha-de-cogumelo.htm
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Segundo Ostrower (1987), criar é uma necessidade, e o ato criador é a
capacidade de relacionar, ordenar, configurar, significar. Os processos inconscientes
acabam tornando-se conscientes a partir do momento que lhes é dada uma forma. É
um processo contínuo, sempre criando e recriando, e essa produtividade, ao invés de
se esgotar, se amplia.
Ostrower (1987) afirma que o ser humano elabora o seu potencial criador
através do trabalho. Seria uma experiência vital, tornando-o humano, ligado à sua
humanidade. Percebe-se este movimento criador do ser humano nas diversas formas
de agir e pensar nas artes, nas ciências, nas tecnologias, e em toda ação cotidiana e
produtiva do indivíduo.
No campo da psicologia, a energia criativa também está presente. Segundo
Grinberg (2017), Freud a denominou libido, que no latim “libere”, significa “vontade de”
e está vinculado ao instinto sexual do ser humano. Esta energia apareceria em vários
âmbitos e formas tendo sempre a natureza sexual. Jung, por sua vez, acreditava que
essa ideia era muito limitante. Assim, amplia o conceito, apropriando-se da ideia de
energia da Física e a conceitua como energia psíquica, esta energia seria um fluxo de
diversas possibilidades manifestadas em variados campos (poder, fome, ódio,
sexualidade, religião) com atitudes como querer, sentir, trabalhar.
Ainda segundo Grinberg (2017), para Jung, a energia psíquica tem por
natureza três fundamentos. O primeiro, a Psique (formada pela mente e corpo) que é
composta pelo sistema consciente-inconsciente. O segundo seria a troca de energia
entre consciente e inconsciente (chamado princípio da equivalência, quanto mais o
desejo, mais o emprego de energia e vice-versa). O terceiro se basearia na
necessidade da energia psíquica buscar um equilíbrio nas tensões (princípio da
compensação) das polaridades natural e espiritual (Na verdade, as energias espiritual
e biológica se complementam). Há, assim, nesse movimento da energia psíquica, a
canalização progressiva ou repressiva.
Quando a energia psíquica avança, buscando a adequação ao mundo,
denomina-se progressão. Como o nome diz, a regressão é o recuo da energia
psíquica. É necessária para que possa haver uma adaptação entre mundo externo e
mundo interno num movimento de interação entre consciente e inconsciente. Esses
movimentos são necessários para que novos conteúdos do inconsciente sejam
confrontados e agregados à consciência. Tudo com o intuito para que energia volte a
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fluir. Os conflitos podem trazer ansiedade, sofrimento e tristeza, mas são necessários
pois trazem possibilidade de transformação.
Ostrower (1987) esclarece que a energia psíquica, dentro do processo criativo,
pode ser vista como um impulso vital para criar. Diz que o indivíduo pode nunca
perceber quais as motivações que o levam a criar, mesmo que carregue em si o
conhecimento, as dúvidas, o pensamento e a imaginação no momento criador. Diz
que “o criar é um processo existencial” (p.56) como viver. Este processo flui entre o
consciente e o inconsciente, onde, desde cedo, está sendo formulada a percepção.
Percebe-se o mundo que é apreendido, interpretado, compreendido, sem ser
necessariamente de maneira intelectual. Assim, a percepção, aliada às emoções e a
intuição, permite lidar com situações novas e inusitadas. Envolve conhecer e
apreender o mundo interno e externo. A autora também afirma que perceber e intuir
são processos afins “[...] não só o intuir está ligado ao perceber, como o próprio
perceber talvez não seja senão um contínuo intuir” (p.66). Desta forma, para ocorrer
o processo criativo é necessário perceber, intuir para selecionar, relacionar, integrar
dados e, então, elaborar e dar forma a algo.
Na Arteterapia, o processo criativo abre espaço para a intuição, a percepção,
a elaboração, onde o indivíduo irá atuar, intuindo, transformando, configurando.
Criando, recebe informações da matéria que está moldando, configurando, vê-se
diante várias possibilidades.

[...]a todo instante, ele terá que se perguntar ‘sim ou não’, ‘falta algo’,
‘sigo, paro’...isso ele deduz, e pesa-lhe a validez, eventualmente, a partir das
noções intelectuais, conhecimentos que já incorporou, contextos familiares à
sua mente. Mas, sobretudo, ele decidirá baseando-se numa empatia com a
matéria em vias de articulação. Procurando conhecer a especificação do
material, procurará também, nas configurações possíveis, alguma que ele
sinta como mais significativa em determinado estado de coordenação, de
acordo com seu próprio senso de ordenação interior e o próprio equilíbrio.
Será uma busca que não se esgota na palavra, por mais lúcida que seja, pois
é uma busca que integra formas do ser.” (OSTROWER, 1987, 79)

Percebe-se que as atividades expressivas, além de permitirem que o fluxo
criativo se movimente, facilitando a comunicação inconsciente e consciente, acaba
por trazer benefícios de ordem física e biológica. O cérebro recebe estímulos quando
o indivíduo produz plasticamente, já que corpo e mente estão conectados. Através
das atividades expressivas onde usa a imaginação, a atenção, o planejamento, o
julgamento, o cérebro do sujeito é estimulado, exigindo também uma ação fisiológica
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e cognitiva. Desta forma, as diversas modalidades expressivas podem ser utilizadas
para liberação do fluxo criativo que permitirá o autodesenvolvimento psíquico assim
como também a estimulação cognitiva, propiciando assim, um bem-estar físico e
mental.
Imagem 18 – Mãos Criando

.

Disponível em: http://www.laurasoble.net/wp-content/uploads/2012/06/Hands.jpg
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CAPÍTULO III

COMO É ENVELHECER?

Imagem 19 - O tempo não para

Disponível em: https://www.nytimes.com/2013/07/23/health/meaningful-markers-of-aging.html

Toda obra de arte é filha do seu tempo e,
muita das vezes, mãe de todos os
sentimentos. Kandinsky

O tema do envelhecimento, etapa natural da vida, vem sendo discutido de
forma mais atenta desde 2002 a partir da 2ª Assembleia Mundial sobre
Envelhecimento. Este encontro buscou debater o rápido crescimento desta faixa etária
no planeta, e propôs políticas específicas para este grupo etário (IBGE, 2002).
Ao longo da vida, a pessoa vai incorporando papéis sociais como o papel na
família, no trabalho, no grupo social que vive. Contudo, com o envelhecimento, vai
vendo esses papéis se transformarem ou, até mesmo, se extinguirem e, em
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consequência, sua funcionalidade fica limitada. Gaeta (et al, 2017, p.93) ressalta que
“[...] a velhice necessita de maior atenção, pois ainda sofre preconceitos e rejeição por
parte da sociedade [...]”. A sociedade rechaça o velho, que resigna-se e incorpora o
isolamento e a exclusão. Essa ausência de pertencimento e impossibilidade de
contribuir, acaba gerando o sentimento de desvalia. É importante que o próprio idoso
perceba que envelhecer é decorrência natural da vida e que há possibilidades de
ressignificar essa visão, resgatando o valor pessoal, a capacidade de criar, e se ver
agindo no mundo de forma plena e digna.
O envelhecimento é um processo natural na vida do ser humano. O
crescimento da população idosa está acontecendo em toda sociedade. Gaeta (et all,
2017) destaca que, atualmente, no mundo, estima-se que existam cerca de 893
milhões de idosos. Supõe-se que, em 2050, haverá cerca de 2,4 bilhões de pessoas
com idades de sessenta anos e mais no mundo, sendo a maior parte delas moradoras
de países em desenvolvimento. Devido a essa questão, fazem-se necessárias
mudanças, e criação de ações que deem um suporte e condições para um
envelhecimento ativo.
Idoso, velho, terceira idade, longevo, há vários termos para denominar aquele
que tem muitos anos de existência, que tem idade avançada. Contudo, essa fase da
vida tem duas formas de ser vista: pela senescência - processo de envelhecimento
natural das funções orgânicas - e senilidade - resultado de alterações desencadeadas
por doenças. Embora a velhice, ou longevidade, seja inerente ao desenvolvimento do
ser humano, é percebida com preconceito e, por isso, costuma trazer muitas perdas.
As atitudes de discriminação são, muitas vezes expressas através de reações de
afastamento, desgosto e ridicularização, e na sociedade contemporânea, o velho
costuma ser considerado sinônimo de pessoa incapaz e inútil.
A sociedade ressalta seu desgaste físico e a dependência emocional, financeira
e social, encarando o envelhecimento como uma situação cheia de aspectos
negativos. Porém, esta etapa da vida pode também significar ter maturidade e
compreensão dos acontecimentos existenciais de forma mais elaborada. Ao se utilizar
meios de preservar a capacidade funcional da pessoa que envelhece, acaba-se por
valorizar e fortalecer sua autonomia, tornando sua autoestima mais elevada, dandolhe a oportunidade de uma senescência proveitosa.
Alguns fatores podem ser apresentados como importantes para a qualidade de
vida e bem-estar dos idosos. Segundo Oliveira, Ribeiro et all (2017, p. 8), o ambiente
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familiar propicia a identificação, a individualidade e a dignidade. Ainda no lar, há a
possibilidade de uma alimentação regrada, saudável e, nesse mesmo cotidiano, temse acesso à cultura e ao lazer que trazem a inclusão social. Há também as atividades
físicas que auxiliam na saúde física e na ampliação de capacidades cognitivas, que
tendem a diminuir nessa fase da vida. Percebe-se, desta forma, a importância da
família e do ambiente social a que já está acostumado para o idoso sentir-se seguro,
acolhido e integrado.

3.1 IDOSOS E FUNÇÕES COGNITIVAS

Imagem 20 - Cérebro e Cognição

Disponível em http://www.westernmastery.com/2017/05/27/the-red-pill-is-only-the-tip-of-the-iceberg/.

O organismo passa por várias fases, sendo o envelhecimento um processo
natural. No decorrer dele, começam a ocorrer as alterações facilmente observadas,
como, os cabelos embranquecem, a pele enruga, e intensificam-se as modificações
fisiológicas, tornando-se o organismo mais frágil e sujeito às doenças, muitas delas
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crônicas, que poderão exigir cuidados especiais, e levar até à incapacidade parcial ou
mais a ampla. Nesse processo normal de envelhecimento acontecem transformações
cognitivas que tanto podem trazer perdas neurológicas e prejuízo na funcionalidade
dos idosos, como pode ocorrer sem trazer qualquer limitação na vida diária. Em muitos
casos, esse envelhecimento patológico começa a ocorrer, principalmente após a
institucionalização, pois muitos idosos começam a perder o interesse e a preocupação
pelo ambiente em que estão inseridos, até porque este ambiente fornece pouco ou
nenhum estímulo adequado para a manutenção de capacidades cognitivas, é
necessário estimulá-las como ensina Lopes:
As funções executivas são as mais complexas componentes da
capacidade funcional, responsáveis por organizar informações, fixar
objetivos, manter controle sobre as circunstâncias do meio ambiente,
antecipar possibilidades e modificar objetivos e planos de forma coerente.
(LOPES, 2011, p.10)

Para entender um pouco melhor sobre o declínio cognitivo, faz-se necessário
discorrer, ainda que brevemente, sobre o funcionamento das funções cognitivas no
cérebro.
A mediação entre os estímulos do meio ambiente e o meio interno do organismo
biológico se dá pelo sistema nervoso. A grosso modo, os estímulos do meio ambiente,
quase sempre, desencadeiam uma ação. Há diversas estruturas neurais que
intermediam e processam essa interação sensação/ação. Assim, pode-se citar, dentro
da neuroanatomia da cognição, as redes neurais e suas funções: pré-frontal (funções
executivas e comportamento), límbica (memória e emoções), perisilviana (linguagem),
dorsal parieto frontal (atenção espacial e habilidades visuoespaciais) e ventral
occipitotemporal (reconhecimento de objetos e faces), (Neto; Nitrini, 2016).
Entende-se por Funções Cognitivas o conjunto de habilidades cognitivas que
permite ao indivíduo planejar, executar, monitorar um comportamento, além da
capacidade de criar estratégias, organizar o pensamento, manipular informações na
mente, tomar decisões e manter comportamentos apropriados. Essas funções
propiciam ao sujeito adaptar-se ao meio e desempenhar suas atividades diárias de
modo adequado. A seguir, de forma breve, será destacado cada dimensão cognitiva,
no caso, atenção, memória, linguagem, funções executivas e percepção.
A atenção é a habilidade de manter o foco numa tarefa, não distraindo-se com
estímulos externos e internos. A atenção pode ter quatro tipos: a atenção concentrada
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que é o foco em apenas uma atividade, ignorando os estímulos ao redor; a atenção
seletiva onde se tem a noção de onde se quer colocar o foco; a atenção alternada
seria aquela que se divide entre dois estímulos, colocando um em espera, enquanto
se concentra em outro e vice-versa; a atenção sustentada é a habilidade de manterse focado numa atividade repetitiva e contínua.
Outra função, apontada por Ohy (2018) é a linguagem, habilidade única do ser
humano. É a elaboração de pensamentos e comunicação através de símbolos
conhecidos como palavras, fala, escrita, gestos. A linguagem tem a ver com formas
de expressão e comunicação de ideias e sentimentos.
Ohy (2018) afirma que a identidade do indivíduo está conectada à memória. O
sujeito é o que lembra. Diz ainda que a função mais usada é esta pois, como é definida
por Fontes et all (apud OHY, 2018, p. 20) “[...] é a capacidade de armazenar
informações, lembrar-se delas e utilizá-las.” Gil e Busse (apud OHY, 2018) destacam
que, para haver a memorização, é importante que os cincos sentidos estejam em bom
funcionamento, a falha na audição pode atrapalhar a memorização de um conteúdo.
Gil et all (apud OHY, 2018) ainda demonstram que o processo de memorização conta
com quatro etapas: atenção; decodificação, armazenamento e evocação da
informação. Através da observação pela atenção, capta-se a cena, objetos, sons,
imagens, que são decodificadas. Cada detalhe será armazenado num período que
pode variar entre minutos e anos. A evocação seria a busca destas informações nos
arquivos da memória. (OHY, 2018)
As funções executivas são os esquemas mais complexos do cérebro. São
responsáveis pelo planejamento e execução de tarefas. Fontes e Fisher (apud OHY,
2018, p 26.) afirmam que “independente do grau de complexidade do problema, é
necessário estar apto para analisar a situação (problema), lançar mãos de estratégias
e antever as consequências de sua decisão”.
A percepção é a habilidade de reconhecer, organizar e dar significado, através
do que é captado na relação dos estímulos do meio e os órgãos sensoriais. Consenza
e Guerra (apud OHY, 2018) destacam que o desenvolvimento do cérebro é
semelhante em todas as pessoas, porém se diferencia um do outro através da maneira
que as conexões neuronais se formaram ao longo da história de cada um. Ainda
afirmam que a mediação com o meio e com as pessoas são importantes na formação
destas conexões, produzindo aprendizagem e novos comportamentos. No início, o
sistema nervoso é altamente plástico tendo, uma enorme capacidade de formação de
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novas

sinapses,

a

este

evento

denomina-se:

plasticidade

neuronal

ou

neuroplasticidade.
A neuroplasticidade pode ser definida como a capacidade de o
sistema nervosos alterar sua estrutura e sua função. O cérebro humano,
assim, é capaz de se reestruturar em função de novas exigências ambientais
ou das limitações funcionais decorrentes de lesões cerebrais, por exemplo.
Essa capacidade torna-o um órgão dinâmico e adaptativo (SALES apud OHY,
2018, p.28)

Neste contexto, Consenza e Guerra destacam que:
[...]a neuroplasticidade pode atuar tanto no aumento como na
diminuição de conexões nervosas pela alteração no volume cerebral, na
substância branca, na função celular ou ainda decorrente de doenças
neurodegenerativas.” (CONSENZA; GUERRA apud OHY, 2018, p. 30)

Todos sofrerão a influência natural do envelhecimento, mas as perdas
cognitivas vão variar entre os indivíduos. De acordo com Leite (2017) os fatores
relacionados ao estilo de vida e da personalidade do idoso irão influenciar nas perdas
e nas reservas cognitivas. A saúde física, o nível escolar, a profissão ou atividades
exercidas, a estimulação cognitiva anterior e atual (reservas cognitivas), o convívio
social, a expectativa sobre a velhice também são fatores importantes. Ohy (2018),
contudo, acredita que os estímulos específicos e a frequência em que ocorrem podem
permitir a ativação da neuroplasticidade, assim como participar de algo novo,
divertido, motivador, estratégias que podem oxigenar e irrigar melhor várias partes do
cérebro, modificando assim o padrão de funcionamento cerebral.
Além das funções executivas e da neuroplasticidade, os neurônios-espelho
merecem destaque nesse estudo. Em 1990, a equipe do prof. Giacomo Rizzolalti, da
Universidade de Parma, na Itália, descobriu que células nervosas ligadas ao
movimento eram acionadas ao se observar outra pessoa realizando uma tarefa.
Fadiga (apud Villa, 2018) ressalta que apenas as ações motoras são acionadas nesse
processo. Villa (2018) explica que estudos mostram que, para os neurônios-espelho
o que importa é o objetivo da ação, não importando com esta será realizada. Para
Lameira (apud Villa, 2018) se o objetivo é pegar algo, não importará com que mão
isso será realizado.
Assim, o trabalho baseado nas pesquisas com neurônios-espelho é importante
como estimulação cognitiva, podendo ser realizado com idosos com alguma perda
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física (exemplo pacientes com AVC), declínios e, também com idosos saudáveis,
buscando criar reservas cognitivas, estimulando e fortalecendo capacidades
preservadas.

3.1.1 Idosos e Instituição de Longa Permanência (ILPIS)

Imagem 21 - Solidão

Disponível em: http://especiais.correiobraziliense.com.br/solidao-maltrata-o-corpo-e-a-mente-dosidosos

A sociedade dá ênfase no lado negativo do envelhecimento, do desgaste,
dando o papel de inutilidade ao idoso, que acaba resignando-se, e incorpora o
isolamento e a exclusão. Com a falta de pertencimento e impossibilidade de contribuir
para a sociedade, vai gerando o sentimento de desvalia. Aliada a isso, o crescente
número de idosos fragilizados e com incapacidades físicas, a falta de políticas
públicas que possam dar um suporte ao cuidado familiar a idosos, ou a falta de
disponibilidade de cuidadores familiares com treinamento adequado, traz o aumento
da demanda por ILPIs, mesmo que a família seja a opção priorizada, pelas políticas,
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como responsável pelo cuidado ao idoso. Há, então, um consenso de que a ILPI, em
alguns momentos, torna-se uma importante alternativa, devendo, portanto, assegurar
a qualidade de vida do idoso.
A ILPI é considerada um sistema social organizacional [...] os
objetivos são: assistir ao idoso sem vínculo familiar ou sem condições de
prover à própria subsistência de modo a satisfazer as suas necessidades de
moradia, alimentação, saúde e convivência social ou idosos dependentes
e/ou independentes em estado de vulnerabilidade social. (CREUTZBERG,
2007, p.1)

As ILPIs, para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), são
instituições governamentais ou não-governamentais, que têm caráter residencial, e
servem de domicílio coletivo para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com
ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania. Mesmo não
sendo estabelecimentos voltados à clínica ou à terapêutica, os residentes podem
receber - além de moradia, alimentação e vestuário - serviços médicos e
medicamentos. Há, ainda, algumas que oferecem atividades terapêuticas e
recreativas, com intuito de promover algum grau de interação entre os residentes e
ajudá-los a manter um papel social.
Oliveira; Ribeiro et all (2006) esclarecem que, na maioria das ILPIS, é difícil
encontrar uma estrutura que garanta o ambiente ideal para que o idoso mantenha-se
participante da vida cotidiana. Principalmente nas ILPIS públicas onde falta estrutura
física, normalmente, sem espaços como pátios ou jardins, poucos quartos em que se
permita manter a individualidade; com falta de pessoal especializado, havendo uma
deficiência de profissionais qualificados (médicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, nutricionistas). Além da dificuldade financeira, e do pouco ou nenhum
contato com os familiares. De acordo com a pesquisa realizada pelos autores, a
maioria dos idosos foram institucionalizados por não haver condições em casa para
mantê-los, ou por escolha própria ou porque foram abandonados pela família. Ainda,
segundo a pesquisa, a maioria dos institucionalizados acredita que a família não tem
condições financeiras e psicológicas para mantê-los. Uns acreditam ser um peso na
vida da família, preferindo se afastar. Outros acreditaram que a ILPI supriria todas as
necessidades.
Prado e Petrilli (apud OLIVEIRA, RIBEIRO et all, 2006) afirmam que as
principais razões para a institucionalização do idoso é a falta de respaldo da família,
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relacionado à dificuldades financeiras, distúrbios de comportamento e precariedade
nas condições da saúde.
Todavia, Papaléo Netto (apud OLIVEIRA, RIBEIRO et all, 2006) acredita que,
mesmo o idoso estando nas ILPIS, a presença da família é fundamental pois, assim,
é possível a esses indivíduos manterem-se próximos de seu contexto natural da vida,
preservando o seu autoconhecimento, valores pessoais e critérios.

3.2 MULHERES IDOSAS EM ILPIS

Imagem 22 - Embotamento

Disponível em: https://www.catholicireland.net/need-look-take-care-elderly/

Como já observado, vários estudos demonstram o crescimento da população
idosa. Porém, percebe-se que há uma predominância do gênero feminino no que diz
respeito à quantidade maior de anos que se vive, em contextos diversos. Papaléo
Netto (apud OLIVEIRA, RIBEIRO et all, 2017) observou que, no Brasil, as mulheres
vivem em média cinco anos a mais que os homens. Veras (apud OLIVEIRA, RIBEIRO
et all, 2006) destaca que há diversos fatores que podem explicar essa predominância
etária feminina. Primeiro, há a diferença biológica, como, por exemplo, os hormônios
que protegem eventos circulatórios como infarto do miocárdio. Há também a diferença
na exposição de fatores de risco como acidentes de trabalho, de trânsito, homicídios
e etc. A maioria dos locais de trabalho do gênero feminino se dá em ambientes mais
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seguros. O consumo de álcool, drogas e fumo é predominantemente maior junto ao
público masculino. Somado a isso, mulheres buscam com mais frequência os serviços
de saúde, facilitando a descoberta de diagnósticos precoces e, portanto, o tratamento
mais adequado e eficaz.
Percebe-se também a predominância deste grupo vivendo nas instituições de
longa permanência. Conforme Lopes (2015), mulheres vão para a ILPI por vários
motivos, incluindo doenças. Muitas são viúvas, algumas têm filhos, ou não tem
ninguém como família. Ao mudar sua casa, do lugar em que tinha raízes, onde sua
família foi criada, a mulher pode sofrer um grande e profundo impacto, que pode levar
à depressão e até à morte. O próprio contexto do espaço, um asilo, faz com que
residentes não se sintam pertencentes identificados, não o percebendo como um lugar
de uma comunidade. Costa e Mercadante (apud LOPES, 2015) concluem que estas
pessoas acabam vivendo num mundo à parte, vão perdendo sua individualidade, e
acabam entrando num processo de isolamento, que leva a um mundo sem significado
pessoal. Percebe-se também um alto número de comprometimento cognitivo e
comorbidades, que podem trazer a dependência total ou parcial na execução das
atividades de vida diária, acabando por exigir um cuidado especializado. Cabe
destacar, então, a necessidade de se oferecer, nestes lugares, atividades que
proporcionem o estímulo mental e físico, com o objetivo de propiciar um
envelhecimento digno. A Arteterapia pode ser utilizada como uma estratégia ideal para
esse público em estado de vulnerabilidade, como veremos no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO IV

A ARTETERAPIA EM ILPS

Imagem 23 - Casulo

Acervo Pessoal da Autora

A função da arte não é de passar portas abertas,
mas de abrir portas fechadas
Einst Fischer

Para Jung (apud GRINBERG, 2017), a vida humana divide-se em quatro
partes, e pode ser comparada com o caminho do Sol. Para ele, a infância seria a etapa
onde não haveria problemas conscientes, a adolescência seria marcada pela saída
da vida simbólica e pelo nascimento psíquico. Na meia idade, aparecem as dúvidas
sobre si mesmo e, por fim, a velhice, que seria o retorno a si mesmo. Desta forma,
seria do “nascer do sol” (nascimento) período da infância ao pôr-do-sol (velhice).
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Grinberg (2017) diz que, quando o indivíduo entra na meia idade, o ego
completa a separação do inconsciente, firmando a sua autonomia, e integrando-se à
sociedade. Na meia idade, o indivíduo volta-se para o mundo interno e na velhice,
ocorre a preparação para a morte. Jung denomina Objetivo Natural o momento em
que o indivíduo dedica-se à busca da identidade, da autonomia, da adaptação social,
e ao estabelecimento da família e carreira. Quando entra na fase da meia idade à
velhice, o sujeito volta-se mais para o inconsciente. Na velhice valoriza-se o ser, em
vez do ter. Na busca do prazer, do lazer, da espiritualidade, mergulha-se no
inconsciente. Segundo Jung, é a oportunidade de encontrar o sentido da vida.
A essa busca de sentido da vida, Jung (apud GRINBERG, 2017) denomina
Metanóia. Nesse momento, os adultos deveriam buscar a razão da sua vida, que não
puderam achar nas filosofias, religiões, nem na ciência. Muitos, quando esse vazio
existencial surge, não se voltam para busca de significado em si, às vezes, agarramse a maneira que viviam anteriormente, negando a velhice. Outros buscam o mesmo
tipo de autoafirmação. Mas a metanóia é um momento de desafios, onde alguns dos
valores construídos e conquistados precisam ser deixados de lado.
O envelhecer é o desafio que a vida oferece para se chegar a ser uma pessoa
plena, tornar-se um indivíduo psicológico, um todo (CIMAS, 2008). Envelhecer seria
uma aventura, uma fase heróica. Faz parte do processo de individuação, onde há a
interação entre consciente e inconsciente, há a busca do ser, em sua plenitude. A
esse respeito, destaca Cimas:

A distinção entre o que somos para os outros e aquilo que somos
para nós mesmos vai se tornando mais nítida, à medida que o processo de
individuação avança. Só então, integrando a sua individualidade, a persona
passa a ser, em grande parte, uma escolha consciente do indivíduo e tanto
mais verdadeira quanto mais espelhasse o indivíduo na sua autenticidade.
(2008, p.33)

É mais uma jornada a ser enfrentada pelo ser humano na busca da sua
inteireza. Mesmo não sabendo em que fim vai dar esta jornada, é necessário aceitar
a responsabilidade por si mesmo, e entender que o quê se busca está, na verdade,
dentro de si. A esse respeito, Arcuri afirma “[...] fica patente a importância de
redescobrir a arte de se entreter na segunda fase da vida, para que ocorra a
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individuação, para que se possa fazer a transição do desenvolvimento do ego para o
desenvolvimento do si mesmo”. (apud CIMAS, 2008, p.32).
A partir destas questões, pode-se pensar no caso do idosos em ILPIS, pois, se
essa é uma fase em que a pessoa é confrontada consigo mesma, podendo inclusive
deprimir, pressionada pelo conflito com os papéis e atitudes que tomaram ao longo da
vida. Neste contexto, compreende-se a importância do trabalho arteterapêutico, no
sentido de auxiliar a lidar com essa fase, dando suporte para enfrentar as emoções,
resgatar a autoestima, o bem-estar, propiciando um bem envelhecer.

4.1 O PROCESSO ARTETERAPÊUTICO COM IDOSAS EM ILPIS

Imagem 24 -Emergindo

Acervo Pessoal da Autora

Ao longo de toda pesquisa, vale ressaltar que o indivíduo vai caminhando pelas
fases naturais da vida, de embrião a longevo, envelhecendo a cada dia. Além disso,
evidencia-se que a sociedade teve um grande ganho com o aumento da longevidade,
porém, faz-se necessário dar suporte para que esse envelhecimento possa ser de
qualidade. Desta forma, são importantes as políticas públicas que promovam a saúde,
propiciem a aposentadoria em tempo adequado, ofereçam segurança e projetos que
possam fazer com que idosos sintam-se incluídos na sociedade.
No caso das ILPIS, onde as idosas se veem reclusas, sentindo-se
desconectadas com o mundo exterior, destituídas dos papéis que se reconheciam, a
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incursão de projetos e atendimentos terapêuticos são importantes para fazerem essa
ponte. A Arteterapia é uma das estratégias capazes de manter esses idosos
produtivos.
Entendendo que a energia psíquica é energia vital, é necessário que se esteja
em constante movimentação, já que, quando essa energia fica estagnada, muitas
perdas podem ocorrer. Pode-se entender que essa baixa de energia pode levar ao
embotamento, à depressão, aumentando a probabilidade de ocorrerem demências.
Compreende-se, assim, que o trabalho arteterapêutico pode abrir um caminho para
que a energia psíquica e vital, que está represada, flua, permitindo que aspectos
psíquicos, fisiológicos e sociais estejam em equilíbrio.
A esse respeito, para minimizar as limitações do envelhecimento, propõe
Ferraz:
Faz-se necessário, no mínimo, um equilíbrio, tentando preencher
esses “buracos na alma” através de atividades que possam promover a
criatividade, uma busca pela identidade parcialmente ou totalmente perdida,
ressignificar seus novos momentos de vida e proporcionar planos futuros,
ainda que a curto prazo. (2014, p.42)

4.2 ALGUNS EXEMPLOS NAS ILPIS

Neste momento serão relatados alguns acontecimentos que se destacaram
durante o processo arteterapêutico com idosas em duas instituições de longa
permanência para idosos, e as transformações observadas durante o percurso. Desta
forma, faz-se necessário primeiro descrever os locais onde foram realizados os
atendimentos, durante os estágios para Formação e Pós-Graduação em Arteterapia.
As instituições eram distintas, assim como o grupo de idosas que participaram do
processo.
•

ILPI V.M.

Esta ILPI era particular, situada em Vila Isabel, estava recém-inaugurada e era a
primeira vez que acontecia o estágio de Arteterapia, por isso todas as primeiras
idosas, que estavam instaladas na casa, participaram. Eram 15 idosas, quase todas
com alguma dificuldade de locomoção (umas de cadeiras de rodas, outras de
bengalas), cinco apresentavam quadros de declínio cognitivo leve a um pouco mais
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grave. Nem todas as idosas tinham nível superior, mas todas tiveram acesso à escola,
e tiveram algum acesso ao longo da vida a aspectos culturais caracterizados por
poesia, música, livros. Algumas foram donas de casa, outras trabalharam fora. Todas
as idosas do grupo tinham algum familiar, sendo que nem todas falavam sobre eles,
ou estes foram vistos durante o tempo do processo arteterapêutico.
O espaço físico da casa era dividido em quartos no andar superior, acessado por
escadas ou um elevador. Havia uma sala com TV na recepção; dois refeitórios, um ao
lado da cozinha, e outro na parte de trás da casa que dava de frente a uma piscina, e
um salão de convivência, onde também realizavam-se refeições, atividades, música,
TV para todos os idosos. As plantas estavam presentes, há uma varanda, com jardim
florido em que o muro é baixo, podendo-se ver a rua calma. Na equipe, havia médico
geriatra, nutricionista, técnicos de enfermagem comum a todos os idosos; fisioterapia,
fonoaudiologia, hidroginástica e saídas para passeios, sendo que, para essas
atividades o pagamento era extra, acrescendo o valor da mensalidade. Os idosos
também poderiam sair, desde que fossem acompanhados por responsáveis.
•

ILPI L.B.

A instituição localizada no Méier, RJ, é para mulheres de baixa renda e é mantida,
em parte pelo benefício das idosas, e pela União Espírita Suburbana. Recebe
doações, promove almoços e eventos e possui um bazar, tudo buscando auxiliar na
manutenção da casa, onde havia, no momento do estágio, 18 idosas, sendo que sete
participaram desde o início. Esse grupo era formado por idosas com dificuldades de
locomoção e algumas com declínio cognitivo. As duas que permaneceram até o final,
trabalharam desde cedo, uma como empregada doméstica e a outra em uma fábrica.
O espaço físico é amplo, a casa fica por trás do centro espírita, atrás de um grande
muro, com uma única entrada. Através de uma escada ou por uma rampa, tem-se
acesso aos quartos e aos banheiros com duchas para banho. Embaixo há dois
banheiros, uma cozinha com refeitório e uma sala de convivência, onde as idosas
ficam sentadas em sofás ou cadeiras reclináveis. Cada uma no seu lugar, assistindo
TV. Um pátio grande, com um palco para apresentações que auxiliam na manutenção
da casa, e uma varanda grande com mesas, onde se promovem os almoços, e
também uma lavanderia. Quatro técnicas de enfermagem se revezam, por turnos, em
duplas, no cuidado das 18 idosas. Os funcionários da cozinha, da limpeza e da
manutenção também são contratados. As idosas são atendidas pela clínica da família.
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Há os voluntários como a pessoa que joga dominó, um senhor que toca violão, uma
terapeuta ocupacional e um massoterapeuta, que vão com certa frequência.

4.2.1 Estágio: Processo Arteterapêutico nas ILPIS
O estágio é dividido em três etapas: Diagnóstico, Estímulos Geradores e
Estímulos Autogestivos. A etapa do diagnóstico é o momento em que são
apresentados materiais e técnicas com o intuito de desbloquear a criatividade, fase
de perceber como cada um reage em contato com os materiais e procurar identificar
elementos psicodinâmicos que possam configurar uma hipótese diagnóstica. No caso
da V. M., o diagnóstico era o de que as idosas apresentavam uma desqualificação da
autoimagem, sentiam-se incapazes, sem valor. As idosas da ILPI L.B. encontravamse mais apáticas, “desnutridas de cor” e desejo de criar.
Os Estímulos Geradores fazem parte do momento em que são oferecidos
campos simbólicos que propiciem abordar a demanda psicodinâmica do grupo. Os
temas buscaram o resgate da autoestima, o desbloqueio da criatividade, a valorização
pessoal, e o prazer de viver. No caso da L.B., muitas idosas confinadas na sala de
convivência já estavam tão “conformadas”, que algumas já estavam “desconectadas”,
“apagadas” e sem prazer de participar de quaisquer atividades. Havia uma resistência
para as atividades que eram oferecidas, e era preciso sair do lugar. O corpo não se
movia, ou movia-se pouco, apenas para sair e entrar no quarto, ir ao banheiro, ir para
o refeitório. Havia uma resistência tão grande que ficaram até o final apenas as duas
que estavam fugindo desse padrão.
Por fim, é a etapa dos processos autogestivos. Trata-se da etapa em que o
próprio grupo escolhe as atividades que mais gostaram e gostariam de rever. O intuito
é dar autonomia e independência, promovendo o fortalecimento e criatividade dos
participantes.
Outro ponto importante era criar naqueles lugares sem estímulo, visto como
uma prisão, uma “gaiola de ouro” como foi denominado por uma idosa da V.M., um
setting terapêutico, um espaço sagrado onde saberiam que era o lugar em que eram
acolhidas, ouvidas, que tinham voz e, principalmente, um lugar para criar e, em
consequência, para que a energia psíquica pudesse fluir e produzir símbolos “[...] o
resultado da energia psíquica de quem trabalha e o material expressivo utilizado,

55

plasmando formas, criando e recriando mundos obscuros ou esquecidos,
expressando dores e esperança de vir a ser” (PHILIPPINI, 2009, p. 20).
A propósito de condições adoecedoras que bloqueiam o processo criativo, Moraes
descreve:
A energia psíquica é uma condição para que haja força psíquica para a realização de
um trabalho ou processo psíquico. Por exemplo, quando uma pessoa com depressão afirma
que ela não possui vontade de fazer nada, significa que não há energia psíquica disponível
na consciência para ser convertida em força psíquica, isto é, em vontade, para que seja
realizada uma atividade. (2011, p.4)

A seguir serão apresentados algumas das modalidades artísticas utilizadas nos
percursos

arteterapêuticos

realizados

nessas

ILPIS.

Dentro

do

processo

arteterapêutico, foram realizadas muitas atividades, mas aqui se dará destaque as
que mais trouxeram mobilização nesses grupos de idosas: Colagem, Dança Sênior
(Dança Sentadas), Modelagem, Música, Sessão de Fotos e Dia de Beleza. Além do
manuseio dos materiais, os temas oferecidos como estímulos geradores tinham papel
importante como disparadores e ativadores de energia. Assim, um dos temas que
foram utilizados era apresentar artistas e pessoas que, já em processo de
envelhecimento, encontraram na Arte uma estratégia para resgatar a própria energia
criativa gerando ressignificação, produzindo saúde física, bem estar e sentimento de
pertencimento e integração no meio social. Além de também estimular os neurôniosespelho, instigando a imitação e o movimento através das atividades expressivas
realizadas, realimentando o processo e ativando possibilidades cognitivas.

4.2.1 Colagem

O ato de colar é um ato de juntar, unir, comungar duas partes
cindidas, trazendo para perto o que estava separado. É um ato de se
apropriar daquilo que outrora partiu, se foi. Colar, então, é um voltar à origem,
ter de novo ou ter diferente aquilo que já se foi. (BRASIL, 2013, p.90)

A linguagem expressiva de recorte e colagem na vida do pintor Henri Matisse
foi utilizada como estímulo gerador. Matisse, doente e impedido de pintar com tintas,
criou a técnica da pintura com tesoura. Assim, um vídeo de Matisse na cadeira de
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rodas criando, mostra que foi possível ressignificar a sua situação de perda. Ao
apresentar o vídeo procura-se acionar os neurônios-espelho. Além do mais, a técnica
do pintor é excelente para ser trabalhada com idosos, pois, além de trabalhar com
cores, as figuras criadas com tesouras, ou mãos, não precisam ter o corte preciso. No
caso de quem apresenta dificuldades nas mãos, como artroses, impedindo um corte
perfeito, a técnica “aceita” as imperfeições do corte, traz beleza e permite que cada
obra seja única. Esta atividade também exige que se organize, e se estruture as ideias,
criando composições. Mãos trabalham, estimulando o fluxo criativo, resgatando a
capacidade criativa e permitindo-se perceber ainda capaz. Uma idosa disse: “Só vai
dar eu e Matisse”.
As produções a seguir foram produzidas por duas idosas com demência. A
primeira com demência leve e a segunda, moderada. A segunda necessitou da ajuda
da facilitadora, que passava cola, enquanto a criadora posicionava no papel o que
seria colado. Ainda que não possa resgatar as conexões perdidas, através do trabalho
terapêutico é possível estimular novas conexões, através da neuroplasticidade do
cérebro. Por isso é tão importante que o trabalho seja de prevenção, ou se inicie num
momento que possa ajudar a aplacar a velocidade da perda, buscando criar novas
conexões.
Imagem 25 - Papel e Tesoura

Acervo Pessoal da Autora

Imagem 26 - Papel e Tesoura 2

Acervo Pessoal da Autora
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Imagem 27 - Papel e Tesoura 3

Acervo Pessoal da Autora

4.2.2 Dança Sênior e Dança Sentadas

Eu me movimento, eu sou, eu existo...Eu respiro, meu coração bate,
o meu metabolismo flui (ou não), mas pelo menos deveria manter-se em
permanente e harmônico ritmo. Estes movimentos vitais, quando
interrompidos resultam em disfunção. estagnação e morte (PHILIPPINI,
2009, p.130)

Primeiro é necessário destacar a diferença entre as duas danças acima
denominadas. A Dança Sênior foi criada na Alemanha e chegou no Brasil em 1982.
São coreografias compostas por ritmos como polca, valsa, marcha, xote, quadrilha,
country e dance. Contudo, apenas os focalizadores (pessoas que fizeram o curso)
podem executá-la. Embora a Dança Sentadas seja uma modalidade da Dança Sênior
(dança-se em pé também), não é exclusiva desta e não há muitas exigências
coreográficas. Permite que se crie coreografias com mais liberdade, podendo ser feita
em qualquer ritmo além daqueles preconizados pela Dança Sênior. Porém, ambas
devem ser executadas com cautela, adequando os movimentos às alterações e
limitações físicas comuns ao envelhecimento.
Os benefícios da dança são muitos. Para seguir uma coreografia é necessário
a imitação. Mais uma vez se apela aos neurônios-espelho. Rizzolatti (apud Villa, 2016,
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p. 32) esclarece que a imitação se dá por dois fenômenos “[...] o primeiro é a
capacidade de fazer sentido à ação do outro. O segundo é a capacidade, uma vez
que a ação é entendida, de reproduzi-la[...]”. Outro ponto importante, é que a imitação
é imediata não dependendo, necessariamente, da memória. Lameira aponta que, se
alguém faz um movimento corporal complexo, que a pessoa nunca realizou antes, os
neurônios-espelho identificam e acionam, no sistema corporal, os mecanismos
proprioceptivos e musculares correspondentes, levando inconscientemente a imitação
daquilo que se observou ou percebeu. (apud Villa, 2016)
As duas danças foram realizadas nas ILPIS. Em ambos os casos, a dança
trouxe alegria, recordações e sensações. Muitas participavam de bailes e, ao
dançarem essas memórias vieram à tona. No caso da idosa com declínio moderado,
muitas vezes desconectada da realidade, pode-se ver claramente os neurôniosespelho agindo. Como dito anteriormente, os neurônios acionam-se e o movimento
acontece, não importando de que forma. A idosa, então, dança, mexendo os braços,
os ombros, procura fazer o movimento. Ela cantarola enquanto dança. Conecta-se ao
momento, conecta-se ao grupo, socializa-se. O grupo também a aceita. Ela sorri.

Imagem 28
Dançando para Não Dançar 1

Acervo Pessoal da Autora
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Imagem 29 - Dançando para Não Dançar 2

Acervo Pessoal da Autora

No caso das idosas que vivem em local onde não há estímulos e que ficam
sentadas o tempo todo, a dança é uma forma de pôr todo o corpo em movimento.
Neste contexto, a dança é uma atividade física prazerosa, que ajuda na circulação
sanguínea, na ativação do ritmo cardiorrespiratório, oxigenando e nutrindo o cérebro,
produzindo endorfina, dopamina e serotonina, hormônios que dão a sensação de
prazer.
Imagem 30 - Dançando para Não Dançar 3

Acervo Pessoal da Autora
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Imagem 31 - Dançando para Não Dançar 4

Acervo Pessoal da Autora

4.2.3 Modelagem
4.2.3.1 Modelagem com Elie Heil

Nunca tinha visto um quadro de pintura na minha vida. Fiquei doente
por oito anos, sendo cinco de cama. Até que meu irmão trouxe um quadro de
um artista famoso, eu olhei e disse, ‘mas isso eu também faço’. Falei sem
pretensão alguma, foram palavras do momento. Eu acho que já tinha aquele
vulcão dentro de mim. Espetaram qualquer coisa e explodiu tudo (Eli Heil)

Um dos pontos que foram trabalhados no processo arteterapêutico foi o
desbloqueio da criatividade. Ainda utilizando pessoas que encontraram na Arte uma
forma de ressignificação, foi trazida a vida e a obra de Eli Heil. Esta artista conta numa
entrevista que, quando esteve doente e, com o contato com uma pintura de pintor
famoso, sente-se mobilizada a criar. Com a apresentação desse vídeo, buscou-se a
“desmistificação” de que apenas artistas famosos podem criar, pintar, produzir obras.
Como a artista era autodidata, percebe-se a essência da arte, em sua forma essencial,
como nos primórdios da vida humana. Segundo Aquino, a artista costumava a se
referir:
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[...] ao seu trabalho como uma criação espontânea que seria a
transposição imediata de seus sentimentos sobre a matéria. Sua obra pode
ser considerada no âmbito do que a história da arte denomina de arte primitiva
ou ínsita (do latim insitus, inato): uma manifestação estética não erudita ligada
a temas do imaginário popular. (1978, p11).

A partir do vídeo, ao compreenderem que a única “exigência” na atividade era
expressar-se, as idosas permitiram-se manipular a plastilina e criar. O uso da
plastilina, massa de modelar que, normalmente pode causar resistência por lembrar a
escola ou coisa de criança, já tinha essa barreira superada e era vista como mais um
material a ser transformado.
Da ILPI V.M, serão apresentados casos: uma idosa que não gostou das obras
de Eli e uma idosa com demência leve.
A primeira ficou impressionada com as obras de Eli. Porém disse não ter
gostado, por parecerem monstros; dizia ainda que a artista, após alucinar, fazia as
pinturas e esculturas. Contudo, não se intimidou e criou personagens, como a própria
artista criava. Encontrou sua maneira própria para criar, desenhando no suporte,
colando a massa e pondo pedras de bijuteria como olhos. Deu o nome de “alucinação”.
Essa idosa havia retornado do hospital e estava retomando o processo
arteterapêutico, justamente no período dos Estímulos Geradores. Esse foi um dos
muitos momentos que ela mostrou-se fortalecida, integrada ao grupo e aberta a criar,
e experimentar sem o medo da questão estética.
Imagem 32- Alucinação

Acervo Pessoal da Autora
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Imagem 33 - Monstrinho 1

Acervo Pessoal da Autora

Imagem 34 – Monstrinho 2

Acervo Pessoal da Autora

Dentre os casos de demência no grupo, esta outra idosa gostava de participar,
mas nem sempre criava algo, ou quando criava, desfazia ou rasgava o que produzia.
Quando desenhava ou pintava, sempre fazia uma árvore. Nesta sessão, deu volume
e tridimensionalidade à sua árvore. Desta vez, colocando cores. Mas não verbalizou
sobre a produção, não desfez nem jogou fora.

Imagem 35 – Árvore

Acervo Pessoal da Autora

Imagem 36 – Árvore 2

Acervo Pessoal da Autora
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4.2.3.2 Modelagem com Ana da Carrancas

Na ILPI L.B, o estímulo gerador utilizado foi a “dama do barro”, Ana dos Santos,
a Ana das carrancas. Como muitos nordestinos, Ana traz em sua história a luta pela
sobrevivência na seca, e a religiosidade. Sua história e suas obras mostradas em
vídeo serviram de estímulo para que as idosas criassem suas próprias inspirações
com o barro. As idosas se reconheceram na luta, na dificuldade e na criatividade para
sobreviver. Também resgataram histórias da infância, já que o contato com a argila
“[...] mobiliza intensas e ativas conexões arquetípicas, e seu manuseio pode despertar
energias ancestrais [...]” (Philippini, 2009, p. 72). Logo vão surgindo histórias de suas
famílias, suas avós, de suas infâncias. Brasil (2013, p. 142) afirma que esta
modalidade pode “[...] promover estados mais regressivos, introspectivos [...]” mais
caladas, as idosas puseram-se a criar e logo surgem panelas, moringas e histórias de
brincar de comidinha, de dar papinha para bonecos.

Imagem 37 - Conjunto de Utensílios

Acervo Pessoal da Autora
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Imagem 38 - Mãos trabalhando

Acervo Pessoal da Autora

Além das questões emocionais e psicológicas, a modelagem também
proporciona estímulos no âmbito cognitivo e fisiológico. Ações de modelagem
necessitam da coordenação motora fina, da percepção sensório-motora, percepção
tátil, estimulando então áreas do cérebro como o córtex motor e córtex sensorial, além
de estimular o hipocampo, área relacionada à memória.
4.2.4 Música
A música e seus elementos estão presentes em toda a vida do ser humano. A
história musical de cada pessoa começa desde a vida intrauterina, através da pele, o
feto percebe sons como batimento cardíaco, dos órgãos internos, da voz da mãe, etc.
Inicia-se o armazenamento de todo tipo de som e ruídos, que dará seguimento ao
longo de toda vida, formando assim sua trilha sonora biográfica. Logo, a música
sempre teve lugar nas sessões, seja como pano de fundo, seja como estímulo
gerador. Por isso, com as idosas, foi importante conhecer as músicas de sua época
de juventude, trazendo-as para o setting, à medida que eram relembradas e pedidas.
Assim, ouvir, cantar, tocar, dançar são formas de refazer conexões e circuitos
neuronais, de despertar o desejo de se religar à pessoas, trazendo vitalidade,
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sensação de bem-estar, e amenizando o sentimento de menos valia. Em ambas as
ILPIS, a música teve destaque. Havia as músicas, que eram mais conhecidas, e
relembradas com mais facilidade e as participantes que tinham dificuldades de
recordar nomes e cantores. Contudo, bastava ouvirem a música para que
reconhecessem e resgatassem memórias.
Na sessão onde o carnaval foi o estímulo, percebeu-se como as Marchinhas
são mobilizadoras, isso porque faziam parte da história de cada uma delas. Todas,
mesmo as participantes com declínio cognitivo, eram afetadas e cantavam, dançavam
e recordavam dos tempos dos carnavais.
A idosa com demência, da ILPI V.M., mais uma vez era mobilizada. Nas
sessões em que se tocava marchinhas, mesmo sonolenta, dançava, balançando os
braços para cima e cantava “Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é?”, “Você pensa
que cachaça é água?”. Depois ficava atenta, conversando, mesmo que meio fora da
realidade, mas mantinha-se ativa. Isso também acontecia na ILPI L.B. Mesmo
sentindo-se mal, com dores no corpo, as idosas animavam-se e soltavam-se.
Em ambas as casas, as respostas e as frases eram parecidas:
-” Ah meus tempos de baile”
- “Meu namorado cantava isso para mim”
- “Ai meus tempos que não voltam mais, como eu rebolava”
- “Hoje voltamos ao passado, relembrando canções e músicas da antiguidade.
Conclusão, vivemos um pouco o nosso carnaval passado. Viva nossa juventude.
Recordar é viver”.
No processo arteterapêutico, a música é uma das estratégias que, além de
comprovadamente acessar simultaneamente várias áreas cerebrais com toda
complexidade (hipocampo, córtex sensorial, auditivo, motor), é capaz de ativar a
energia psíquica (rememorando e atualizando memórias). Desta forma, auxilia na
prevenção e no tratamento das doenças do envelhecimento (doenças crônicas,
demências etc.). A esse respeito destaca Smith:

Quando o som penetra pelos ouvidos ou pela porosidade da pele,
atinge alvos importantes como os processos de memória e aprendizagem, ou
em estratégias de reabilitação, em casos de perda estrutural e/ou funcional
por lesões. São novos comportamentos que ocorrem na dependência da
reorganização dos circuitos neuronais[...].na verdade está se permitindo
descobrir períodos de maior receptividade da própria neuroplasticidade.
(2015,p. 409)
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Imagem 39 - Marchinhas 1
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Imagem 40 - Marchinhas 2
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Imagem 41 - Marchinhas 3
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Imagem 42 – Marchinhas 4
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4.2.5 Sessão de Fotos

As fotografias são, na verdade, emocionalmente “carregadas”, como
que gravadas eletromagneticamente de forma que as pessoas nunca podem
ver suas fotos pessoais desapaixonadamente. De um lado, são apenas
pedaços de papel, mas os sentimentos investidos nelas são intensos e
complexos.

Judy Weiser

A ação do tempo não perdoa, no envelhecimento o corpo muda, perde muito
da beleza que é enaltecida na juventude. Olhar para o espelho, se reconhecer e gostar
da imagem refletida são alguns dos aspectos importantes para o bem envelhecer. A
longo de todo o processo arteterapêutico, a forma lúdica aparece em, praticamente,
todas as atividades. Nas sessões de fotos podem ser realizadas várias maneiras de
capturar as imagens das idosas e, também, de trabalhar com essas fotos. Contudo,
como afirmado anteriormente, através do aspecto lúdico nas sessões de fotos, foi
possível as idosas se perceberem, e terem olhar diferente sobre si. É possível pela
via do criativo e da alegria, gostarem da imagem que estão vendo de si mesmas.
Portella e Ormezzano afirmam que “[...] para os adultos, as atividades lúdicas podem
ser libertadoras das fixações do passado, e construtoras das alegrias do presente e
do futuro.” (2017, p.65).
A atividade das sessões de fotos foi realizada nas duas ILPIS. Neste caso,
foram levados vários elementos como chapéus, perucas, coroas, óculos escuros,
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boas, pashiminas, maquiagens, entre outras coisas, para dar o tom leve e divertido
nas fotos. Mesmo que uma ou outra ficasse envergonhada, o momento de
descontração criado, acabou por permitir que se soltasse e participasse.
Na V.M., todas as idosas participaram. A idosa com demência mais uma vez
se incluiu ao grupo. Observou todo o movimento e, logo pegou uma corrente e pôs na
cabeça, como uma coroa e fez pose e um sorriso bem espontâneo. Logo foi colocada
uma coroa na sua cabeça e ela sorriu, fez pose para ser fotografada.

Imagem 43 - Sorriso 1
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Imagem 44 - Sorriso 2
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Noutro caso, uma idosa que havia saído com a sobrinha, ao retornar para a
instituição, pensou em ir para o quarto se deitar. Mas quando soube que a atividade
da tarde seria a Arteterapia, foi cansada mesmo. Retirou os óculos e experimentou os
elementos decorativos, e fotografando com o grupo, disse que “- até as dores das
pernas sumiram”. Todas foram fotografadas sentadas, devido às dificuldades de
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locomoção ou por estarem em cadeiras de rodas, mas esta idosa quis ser fotografada
em pé.
Imagem 45 - Alegria 1

Imagem 46 - Alegria 2
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Muitas músicas foram resgatas. Uma idosa com declínio cognitivo leve puxou
uma música “oh jardineira por que está tão triste?” e foi acompanhada por todos.
Todas foram mobilizadas, saíram alegres e sorridentes da sessão. As palavras para
a tarde foram: “Maravilhoso”,” extraordinário”, “lavou minha alma”, “obrigada”.
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Em outro momento, fizeram o portarretrato, que foi entregue no final do estágio.

Imagem 47 - Espelho Meu
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Imagem 48 - Máscara Dourada
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Imagem 49 - Portarretratos

Imagem 50- Animação
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4.2.6 Dia de Beleza

Dentro da questão da valorização pessoal, está o autocuidado. Portella e
Ormezzano afirmam que” [...] todo ser humano busca o cuidado pela própria vontade
de sobreviver e se cuidará segundo seus valores de vida e amor próprio.” (2010, p.
62). Dentro da ILPI, as idosas que, muitas vezes tinham seu ritual de cuidado com a
beleza, veem esse cuidado se perder. Mas ainda, pode-se perceber, dentro das duas
casas, que muitas das idosas ainda mantêm o prazer de usar adereços como cordões,
anéis, echarpes. Contudo, devido à reclusão, a dificuldade de cuidarem de si mesmas,
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a falta de estímulos e de sentido para esse cuidado, podem levar a desvalia e ao
descaso consigo mesmas.
Na ILPI LB, com menos estrutura, havia a dificuldade do cuidado com a beleza.
Como esse serviço era realizado por voluntários, a frequência era dispersa. Desta
forma, uma atividade realizada nesta casa foi a ida de um grupo do Centro Técnico
Charme para realizar uma tarde que se denominou “Dia da Beleza”.
Um grupo grande de manicures, maquiadoras e cabelereiras foram à casa e
todas integrantes do lugar foram convidadas a participarem. Foi montado uma
estrutura no local onde era o setting arteterapêutico, e a maioria aceitou ir até lá.
Houve, então, o atendimento dentro da sala de convivência para aquelas que se
recusavam a sair do lugar. Houve, também, quem recusasse. Nesta casa, é bem clara
a resistência à participação de atividades, principalmente as que são fora do espaço
de convivências.
No entanto, entre as que participaram, houve uma euforia. Uma alegria as
tomou. Durante toda sessão, músicas foram colocadas e muitas cantaram. Como um
verdadeiro salão de beleza, houve muita conversa. Após o tratamento, posaram para
fotos. Neste dia, o atendimento não se limitou ao grupo de estágio, mas a todas da
casa. A mobilização foi geral, umas davam graças a Deus. Uma idosa agradeceu
muito a ida das pessoas, dizia não ser ninguém para receber aquele tratamento,
demonstrando o sentimento de desvalorização pessoal que pairava na casa, e a
necessidade de oferecer esse cuidado, resgatando o amor próprio e o prazer na
socialização.
Imagem 51 - Embelezando

Acervo Pessoal da Autora
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Imagem 52 - Mãos e Beleza
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Imagem 53 - Pés e Beleza
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Imagem 54 - Salão de Beleza
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Imagem 55 – Luz no Caminho
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O caminho de um indivíduo é um caminho do crescimento, é um
caminho de transformação. Caminho pleno e permeado de
experimentações e vivências que tem uma integração entre matéria e
psique, entre corpo e espírito, entre mente e alma.
Denise Nagem

O envelhecimento é uma das etapas da vida que traz algumas perdas e que
podem ser agravadas, devido a vários fatores como a institucionalização em
residências de longa permanência. Nestes lugares, muita das vezes, sem estímulos e
reclusas, distantes do seu grupo social, mulheres idosas tendem a se deprimir e se
encapsular, podendo tornarem-se mais dependentes e necessitadas de auxílio nos
cuidados básicos e diários.
Este trabalho procurou observar como o processo arteterapêutico pode
desacelerar ou refrear as perdas cognitivas, físicas e emocionais de idosas residentes
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em instituições de longa permanência. Para tal, buscou na Neurociência e na
Psicologia Analítica, conceitos que pudessem fundamentar o trabalho arteterapêutico.
Na senescência, as funções orgânicas vão envelhecendo de forma natural e,
na senilidade, o processo ocorre acompanhado de doenças que podem debilitar ou
incapacitar. Além das perdas fisiológicas, acontecem também as perdas emocionais
e sociais. Nessa etapa da vida, o idoso depara-se com o preconceito e a falta de
estrutura da sociedade para acolhê-lo em seu envelhecimento. Ao perceber-se sem
um lugar na sociedade, com ausência de pertencimento e impossibilitado de
contribuir, a pessoa acaba por gerar um sentimento de desvalia e incapacidade.
Como percebido, a falta de estrutura familiar, falta de políticas e programas
públicos

acabam

por

aumentar

a

demanda

por

Instituições

de

Longa

Permanência para Idosos. As ILPIS (públicas ou privadas) servem de residência
coletiva, e pretendem dar a estrutura que as pessoas com mais de 60 anos carecem.
Serviços médicos, medicação, além do básico (moradia, alimentação, vestuário) são
oferecidos, e também podem contar com serviços terapêuticos e recreativos.
As ILPIS têm em sua maioria, mulheres idosas. Uma das explicações
observadas foi que o gênero feminino vive mais tempo que o masculino. Dentro das
explicações, há que as mulheres cuidam mais da saúde, os homens se expõem mais
à riscos. Nas ILPIS, a falta de estímulos e o sentimento desvalia acabam por levar os
idosos a se fecharem, impedindo que a energia vital percorra pelo organismo, muitas
vezes, desconectando-se do mundo exterior e encapsulando-se em si mesma,
ampliando as chances de desenvolver perdas cognitivas.
A criatividade e a Arte são elementos que podem ser utilizados como estratégia
nas ILPIS. Estas podem estimular cognitivamente, fisicamente, emocionalmente. O
cérebro humano, mais precisamente o córtex pré-frontal, tem a capacidade de criar
soluções, de elaborar e expressar pensamentos abstratos como na Arte. Para ocorrer
o processo criativo, é necessário que haja interação entre estímulos e a reação.
Experiências antigas, se unem a novos estímulos e se reconfiguram, produzindo
matéria para o cérebro criar. O fluxo criativo também alimenta a Psique, mente e
corpo. A energia psíquica precisa circular, avançando (progressão) ou regredindo
(regressão) quando necessário de maneira que possa haver uma adaptação entre
mundo interno e mundo externo. Essa adaptação faz com que novos conteúdos sejam
agregados à consciência para que a energia possa fluir. Esse movimento pode trazer
ansiedade, sofrimento e tristeza, contudo, é importante para propiciar transformação.
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Por transformação pode se entender caminho para criar, crescer, aprender a lidar com
situações novas e inusitadas. Em cada etapa da vida, o indivíduo pode dedicar-se à
essa transformação, da infância à velhice, e o caminho percorrido é em busca da sua
totalidade, tornar-se um ser inteiro. Nas ILPIS, as idosas estão sendo confrontadas
com elas mesmas, podendo se deprimir, por entrar em conflito com os papéis, atitudes
e situações que vivenciaram ao longo da vida. Por não conseguirem lidar com tais
emoções, enfrentamentos, as idosas podem ir desconectando-se do mundo exterior,
debilitando-se, emocionalmente e cognitivamente, levando a comorbidades como
demências. A Arte, através das inúmeras modalidades expressivas, pode abrir
caminho para que a energia psíquica, criativa e vital, que estaria represada, possa
fluir, propiciando que os aspectos psíquicos, fisiológicos e sociais entrem em
equilíbrio.
Nas ILPIS que serviram de campo de estágio, pode-se observar, ainda que por
pouco tempo, como os estímulos oferecidos, através do trabalho arteterapêutico,
foram disparadores e ativadores de energia. Criar, produzir, ter mãos e corpos em
movimento, levaram as idosas à ressignificar sentimentos e sensações, produzindo o
próprio bem-estar, permitindo sentirem-se pertencentes e ativas em um grupo social.
Além de estimularem o cérebro cognitivamente, permitindo que conexões pudessem
ser ativas, ou reconectadas, auxiliando a plasticidade neuronal.
Desta forma, esta pesquisa pode concluir que o processo arteterapêutico
permeado por diferentes modalidades expressivas, pode, de fato, auxiliar às idosas
nesta instituição de longa permanência a resgatarem sua autoestima, a perceberemse ainda capazes de estabelecer projetos, a sentirem-se inseridas e fazendo parte de
um grupo social, vivenciando o seu processo de individuação que, neste caso em
particular está atrelado às questões da finitude.
Por fim, sugere-se que outros estudos, busquem compreender a importância
da Arteterapia como estratégia com este perfil de grupo, que sejam realizados e,
assim, aliados à outras pesquisas, promovam projetos, programas e políticas que
preparem a sociedade para o iminente crescimento da população idosa.
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