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RESUMO 

 

 

Neste estudo buscou-se ressaltar a importância e a contribuição da fotografia no 

espaço arteterapêutico, como mediador para a ativação e o fortalecimento da 

memória, facilitando no indivíduo da terceira idade o acesso às suas memórias 

afetivas, com o propósito de reconstruí-las e ressignificá-las.Paralelamente, buscou-

se salientar que a perda sentida pelo idoso, de suas potencialidades, supostamente 

enfraquecidas pelo fator envelhecimento, sofre a influência da sociedade que lhe 

atribui, maciça e reiteradamente, o estereótipo de pouco valia, causando-lhe 

problemas de ordem psicológica, relegando-o ao isolamento, à perda da identidade, 

à desvalorização de sua existência e de sua autoestima e à diminuição de suas 

capacidades (afetivas, motoras e cognitivas).Ressaltou-se neste estudo que uma 

das funções da fotografia é a de documentar a história dos indivíduos, servindo de 

fio condutor para o acesso às memórias do passado, reafirmando para estes sua 

passagem pelo tempo outrora esquecido, dando-lhes a noção de pertencimento e 

identidade.   

 

 

Palavras-chave: arteterapia - fotografia - memória - identidade - terceira-idade. 
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ABSTRACT 

 

 

This study soughttoemphasize the importance and contribution of photography in the 

art-therapeutic space as a mediator for the activation and strengthening of memory, 

facilitating the access for individual seniors to their affective memories, in order to 

rebuild and reframe them. In parallel, it sought to accentuate that the loss felt by the 

elderly, of their capabilities, supposedly weakened by aging factor, is influenced by 

the society that assigns massively and repeatedly, the stereotype of little value, 

causing psychological problems, relegating them to isolation, loss of identity, the 

devaluation of their existence and their self-esteem and decrease of their capacities 

(affective, cognitive and motor). It was emphasized in this study that one of the 

functions of photography is to document the history of individuals, serving as a 

guideline to access their memories of the past, reaffirming to these, their passage 

through time once forgotten, giving you the sense of belonging and identity.  

 

 

Keywords:arttheraphy – photography – memory –identity. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

A recordação é a parte mais delicada e mais suave do coração, que se 
desprende para abraçar outro coração, e segui-lo por toda a parte. 
 
George Sand 
 

 

A arteterapia começou a circundar minha vida pouco antes da minha 

aposentadoria. Comecei a projetar algo para o futuro para não cair na ociosidade. O 

que passava pela mente é que precisava dar continuidade aos meus estudos. 

Foi uma colega de trabalho que me deu notícia do Curso de Formação em 

Arteterapia, curso esse que ela havia acabado de concluir.  Fiquei entusiasmada 

com a possibilidade de unir os conhecimentos adquiridos na minha Graduação em 

Psicologia, concluída em 1995, com as minhas habilidades manuais.  

De posse dessa informação me pus a procurar, via internet, cursos de 

Arteterapia. E foi na Clínica Pomar que ingressei, primeiramente fazendo o Curso de 

Iniciação, para então passar ao Curso de Formação e, presentemente, ao Curso de 

Pós-graduação. 

 Da Iniciação à Pós-graduação a identificação foi total e o fato de poder 

conhecer mais sobre a Psicologia Analítica, através de Jung, foi muito prazeroso, 

pois na Universidade não tive qualquer informação, chegando mesmo a ser um tabu 

falar a respeito. 

Devo ressaltar que não tive oportunidade de exercer a profissão de Psicóloga, 

tão pouco fiz cursos de extensão, devido à carga horária de trabalho.   

O contato no grupo de estágio com mulheres da terceira idade como 

facilitadora foi bastante enriquecedor. Trazer o tema fotografia para esta monografia, 

focalizando a autoestima e a conscientização da autoimagem como forma de 

reestruturação da memória e da identidade emergiu dentro desse contexto, tendo 

em vista o perfil do grupo.  

Por outro lado, o meu interesse pela Fotografia, neste enfoque, vem de uma 

experiência pessoal que vivenciei quando criança. Meus pais tinham poucos 

recursos e a máquina fotográfica seria um item que dificilmente poderiam adquirir. 

Poucas fotos minhas foram tiradas na infância, principalmente no período dos 8 aos 

15 anos e, quando eram tiradas, a máquina era de alguém conhecido ou parente, 

 



19 
 

não possibilitando que ficássemos com nada do que foi registrado, a menos que nos 

presenteassem com uma cópia. 

Recentemente fiz uma coletânea de fotos minhas em várias fases da vida a 

fim de fazer um transfer, representando uma linha do tempo, mas nesta coletânea 

havia uma lacuna, ou seja, a ausência de fotos justamente no período acima 

mencionado.  

Passadas algumas semanas, recebi a visita de uma prima que trouxe duas 

fotos que tiramos quando eu passava férias em sua casa, e contava nesta época 

com os meus 8 anos de idade. Ela vivia falando dessa foto e eu ficava curiosa para 

ver como eu era nessa idade. Fiquei horas contemplando aquela imagem, como 

quem contempla uma paisagem, e quase não me reconheci. Era eu de fato que 

estava ali, é como se eu tivesse a posse de um documento que confirmava a minha 

passagem pela vida naquele período.  

Com isso, pude preencher aquela lacuna e sentir uma sensação de 

completude, de pertencimento, de trazer de volta todas as lembranças daquela fase, 

que não foram muito felizes, mas que agora tive a possibilidade de dar outro 

significado a todas as lembranças que havia guardado na memória. 

Enfim, essa experiência me fez ver que é possível reescrevermos nossa 

história, a partir do resgate de nossas imagens em várias épocas da vida, e levar 

essa experiência para o setting terapêutico. A fotografia é um importante recurso 

facilitador do fortalecimento da memória e da reintegração da autoimagem e da 

identidade, principalmente com indivíduos que estejam atravessando a terceira 

idade, momento no qual a memória começa a ficar comprometida. 

À medida que as imagens vão trazendo à tona lembranças que foram 

esquecidas, uma trilha vai sendo aberta em direção ao passado, estabelecendo um 

elo com o presente, que vai facilitar o recriar de um futuro mais significativo.  
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INTRODUÇÃO 

 

Seja como meio de recordação e documentação da vida familiar, seja como 
meio de informação e divulgação dos fatos, seja como forma de expressão 
artística, ou mesmo enquanto instrumento de pesquisa científica, a 
fotografia tem feito parte indissolúvel da experiência humana. 
 

Boris Kossoy 
 
 

Neste trabalho buscou-se investigar a importância do uso da fotografia como 

recurso arteterapêuticoe sua contribuição para a revitalizaçãoda memória de 

indivíduos da terceira idade e o fortalecimento de suas potencialidades, 

supostamente enfraquecidas pelo fator envelhecimento. 

Paralelamente buscou-se pesquisar como tais perdas sentidas pelo idoso 

também têm a influência da sociedade, que tem atribuído a este o estereótipo de 

pouco valia, causando-lhe problemas de ordem psicológica, relegando-o ao 

isolamento e a baixaestima. Com isso procura-se mostrar que o recurso da fotografia 

pode ser um importante meio de conscientizar o idoso da importância do seu papel 

no seu contexto social, dando-lhe a noção de pertencimento e valorização. 

Levou-se em conta a hipótese de que o estímulo ativo de suas lembranças e 

memórias, por meio das fotografias antigas, podem auxiliar e facilitar a reconstrução 

e a revitalização da trajetória de vida desses indivíduos, reacendendo em suas 

mentes momentos significativos econsequentementepromovendo o resgate de 

raízes, memórias e identidades. 

Busca-se assim com este estudo demonstrar que o uso da fotografia no 

espaço arteterapêutico pode contribuir para o fortalecimento de suas 

potencialidades(afetivas, motoras e cognitivas), através de exercícios como de 

reconstrução de imagens feitas a partir da técnica de recorte e colagem, criação de 

ensaios fotográficos, entre outros. Exercícios esses que serão demonstrados no 

capítulo 5. 

Considera-se que este estudo tem relevância na atualidade, tendo em vista o 

papel que ocupa o idoso em nossa sociedade. Através de estatísticas atuais 

confirma-se o crescente aumento da expectativa de vida dos idosos, fazendo-se 

necessário o planejamento e a programação de estratégias voltadas não só para a 

diminuição dos estigmas sobre o envelhecimento, com uma política de 
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conscientização da sociedade, visando diminuir as consequências causadas pelo 

declínio decorrente do envelhecimento. 

No estágio supervisionado procurou-se verificar de que maneira a fotografia 

pode ser utilizada no settingarteterapêutico, como estímulo para a reativação e o 

fortalecimento da memória, em indivíduos na terceira idade. 

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 

metodológicos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um documento que 

mostrasse a importância do uso da fotografia no processo Arteterapêuticocomo 

recurso para o estímulo e a revitalização da memória em indivíduos na terceira 

idade. 

A título de ilustração foram apresentados alguns relatos de sessões do 

estágio em que atividades com fotografia foram desenvolvidas. 
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CAPÍTULO 1 

 

ARTETERAPIA 

 

 

Imagem 1 –Pinceladas que curam 

 

Imagem01  -    Pincelando a vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://ovelhaperdida.wordpress.com/2012/10/02/o-artista-e-o-pincel/ 

 
 
A minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo o que 
nele repousa aspira a tornar-se acontecimento e, a personalidade, por seu 
lado, quer evoluir a partir de suas condições inconscientes e experimentar-
se como totalidade.         

C.G.Jung 
 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 

Dada a relevância na descrição de dados históricos da Arteterapiafez-se 

necessário basear este item em constatações dos seguintes autores: Alessandra 

Duchastel e Selma Ciornai. 

Segundo Duchastel (2010), a arte começou a ser introduzida como recurso 

auxiliar no tratamento da loucura, no início do século XIX, por Philippe Pinel, com o 

objetivo de minimizar a contenção física dos pacientes. A arte então é utilizada como 

terapia ‘ocupacional’ com o propósito de chamar a atenção dos pacientes, tirando-os 
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de sua letargia ou agitação, amenizando assim o seu sofrimento.  A arte foi utilizada 

como recurso auxiliar no tratamento desses indivíduos. 

Começa-se a divertir os doentes com teatro, música, dança ou toda outra 
distração lúdica suscetível de captar sua atenção. Percebe-se, notadamente 
que o teatro, utilizado como atividade compensatória, permite modificar ou 
acelerar o ritmo dos pacientes. (DUCHASTEL, 2010, p.25) 
 

  Na França AmbroseTardieu e Paul-Max Simon começaram a se interessar 

pelos conteúdos simbólicos presentes nas produções plásticas e artísticas de 

doentes mentais.  

Em contrapartida, os fundadores da psicologia moderna, esforçavam-se em 

valorizar o seu trabalho, utilizando o método científico como principal critério para 

observar e esclarecer os mistérios da alma humana. Estes, de acordo com 

Duchastel (2010, p. 26): 

[...] abordam o psiquismo com a mesma grade de análise lógica utilizada em 
física ou em biologia, ou seja, com a preocupação de classificar as 
patologias e encontrar uma explicação causal para todos os fenômenos 
psicológicos.  
 

Ainda em Duchastel (2010) encontram-se referências de que o psiquiatra e 

filósofo Carl Gustav Jung veio modificar essa tendência. Atuando como discípulo de 

Freud, fundou e presidiu em 1911 a Associação Internacional de Psicanálise. Entrou 

em divergência com as teorias do mestre, rompendo com o grupo psicanalítico após 

escrever o livro “Transformações e símbolos da libido”, em 1912.  A partir de então, 

começou a criar seus próprios conceitos. Tendo como ponto de partida o conceito de 

inconsciente coletivo, passou a utilizar em seus procedimentos terapêuticos a arte, 

os sonhos, e a visualização, fundando, assim, a Psicologia Analítica, termo este 

empregado com o intuito de diferenciá-la da psicanálise freudiana e da psicologia 

experimental. Alguns de seus conceitos tornaram-se bastante conhecidos, como, por 

exemplo, ego, self, sincronicidade, individuação, persona, entre outros, aprimorando-

os através da ligação destes com outras áreas do conhecimento, como a Medicina, 

a Psicologia, a Mitologia, a Filosofia, a Religião, a Gnose e a Antropologia.  

No início da década de 40, com a criação do movimento automatista, a arte e 

o imaginário ganham espaço para decifrar o mundo interior. Citando Nachmanovitch 

(1993, p. 20 e 21): 

As artes plásticas criaram uma tradição de “automatismo”, pintores como 
Wassily Kandinsky, Yves Tanguy, Joan Miró e Gordon Onslow Ford 
encararam suas telas sem nenhum tema preconcebido, apenas permitindo 
que as cores e formas fluíssem de um impulso intuitivo e espontâneo do 
inconsciente. 
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Duchastel (2010) complementa, afirmando que o pintor quebequenseBorduas, 

sabedor da influência que o inconsciente exerce em todo trabalho artístico, realizou 

vários exercícios de expressão automática, dando margem ao criar intuitivo e ao 

inconsciente o poder de se expressar.  

A partir da década de 40 até a década de 70, outrasmodalidades terapêuticas 

começaram a surgir, com a criação de programas universitários destinados à 

formação de profissionais na área da saúde, tais como musicoterapia, terapia pela 

arte visual, dança e a arte dramática. Começa-se a reconhecer cada vez mais, nos 

meios universitários e hospitalares, o papel da arte como forma de intervenção na 

prática psicoterapêutica e o conceito de arteterapia passou a ser desenvolvido por 

diversos profissionais da área da saúde. 

De acordo com Ciornai (2004), três grandes escolas foram criadas nos 

Estados Unidos, na década de 40: “A arte em terapia” por Margareth Naumburg, “A 

arte como terapia”, por Edith Kramer e “A arte como e em terapia”, por JanieRayne. 

Muito antes de tornar-se arteterapeuta, Naumburg foi uma educadora. Artista 

plástica, como sua irmã Florence Cane, fez formação em psicologia e em psicanálise 

na escola de Freud.  Participou em Roma de um curso sobre o método Montessori 

de educação infantil, passando a utilizar esse método nos Estados Unidos, dando 

aulas em escolas públicas. Aliando seu conhecimento em psicanálise com o método 

Montessori, fundou em Nova York a Escola Walden, tendo também sua irmã, 

Florence Cane, se associado a ela. 

Defendendo a importância da expressão dos conteúdos e motivações 
inconscientes para a educação e o desenvolvimento da personalidade, essa 
escola inovou os currículos escolares tradicionais da época, 
implementandoatividades livres e a prática da expressão artística 
espontânea em sua metodologia educacional. (CIORNAI, 2004, p. 24). 
 

Naumburg escreveu o livro “A criança e o mundo”, durante o período em que 

foi Diretora dessa escola, no qual conceituou uma nova visão educacional, dando 

destaque a expressão criativa e imaginativa de cada aluno. 

Aliando seu trabalho desenvolvido na Escola Walden com os desenvolvidos 

em psiquiatria e psicoterapia, pode verificar que a arte produzida pelas crianças por 

meio da livre expressão, resultava numa linguagem simbólica. Desta feita, pode 

concluir ainda que tal recurso também poderia ser aplicado no tratamento 

psicoterápico, obtendo resultado similar. 

Ela reconhece que a vivência inconsciente se exprime, com frequência, 
mais naturalmente em imagens do que em palavras e começa e integrar a 
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arte em seu trabalho de psicoterapia dinâmica. Segundo ela, a “colocação 
em imagens” dos conflitos inconscientes curto-circuitam o censor interior e 
estimula a produção de associações livres, permitindo assim estabelecer 
uma comunicação simbólica direta entre paciente e o terapeuta. 
(DUCHASTEL, 2010, p. 28). 
 

 

Segundo Ciornai (2004)Naumburg foi pioneira ao estabelecer conceitosbem 

definidos paraa arteterapia, colocando-a num patamar sólido, como prática 

psicoterápica. Em arteterapia utilizava a abordagem psicanalítica, porém sua prática 

tambémpermeava aJunguiana, principalmente no que diz respeito à compreensão 

do inconsciente e da função simbólica.  

Por Naumburg(in Ciornai, 2004),arteterapia e arte-educação desde o início 

estiveram relacionados, motivado pelo seu envolvimento nas áreas de educação de 

vanguarda e arteeducação. Embora distintas quanto à metodologia e objetivos, 

foram áreas que surgiram concomitantes e motivadas pela“[...] crença na 

importância da atividade criativa e expressiva para o desenvolvimento pleno de cada 

ser humano e de cada comunidade social.” (CIORNAI, 2004, p. 26). 

De acordo com Ciornai(2004), Edith Kramer, surge mais tarde trazendo o 

conceito de “Arte como terapia” tendo como influência a linha desenvolvida por 

Florence Cane, irmã de Naumburg. Formada em artes e psicanálise, desenvolveu 

seu conceito de “Arte como terapia” a partir de sua atuação como arte-educadora, 

atendendo os filhos de refugiados em Praga, Viena ocasião na qual pode constatar 

os benefícios terapêuticos que a arte propiciava àquelas crianças.  

Edith Kramer emigrou para os Estados Unidos em 1938, publicando dois 

livros e diversos artigos relacionados à arte, arteeducação e arteterapia com 

crianças. Seus métodos de ensino de arte para crianças foram adquiridos graças 

àcontribuição de Victor Lowenffeld, principalmente no que diz respeito aos trabalhos 

realizados com crianças portadoras de deficiência visual. A partir dos conhecimentos 

e práticas adquiridas com arteeducação e psicanálise deu destaque à prática da 

arteterapia nos processos de organização e maturação psíquica, bem como nos 

processos sublimatórios e de fortalecimento do ego(ibidem, 2004). 

De acordo com Duchastel (2010), Edith Kramer atribuiu à arteterapia uma 

função complementar à psicoterapia, não podendo substituí-la. 

Os simpatizantes da “Arte como terapia”, enfatizam que a produção artística 

por si só é terapêutica, e, colocam a expressão verbal em segundo plano. Dessa 

forma o processo terapêutico se dá através da sublimação, que é o ponto central 
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dessa abordagem, considerando que a criação artística propicia a mudança das 

pulsões e emoções primárias, tornando-as mais significativas. 

O conceito de “Arte como e em terapia” desenvolvido por JanieRhyne, 

conforme Ciornai (2004)surgiu em meio a uma forte discussão entre as duas 

primeiras abordagens.  

Segundo Ciornai (2004),Ryne atribuiu tanto ao processo de criação como às 

reflexões e elaborações que dele resultam, a importância da atividade terapêutica. 

JanieRyne nasceu na Flórida em 1913 onde formou-se em arte e psicologia.  Em 

1937, foi para Alemanha, ingressando na Universidade de Heilderberg, onde iniciou 

uma tese na qual fazia uma comparação entre a arte alemã e a arte libertadora 

francesa. Tal comparação desagradou os nazistas, pois trazia à tona uma crítica ao 

controle exercido pelo governo nas artes. Retornou aos Estados Unidos sete meses 

depois, por sugestão desse próprio governo e na década de 50 fez mestrado 

interdisciplinar em Arte e Antropologia.  

Ryne viveu na Espanha e no México, após concluir seu bacharelado, 

participando de movimentos de contracultura na década de 60. Retornando aos 

Estados Unidos, trabalhou em diversos lugares ensinando arte à crianças. Sobre 

essa fase, Ryne define assim sua experiência: “Meu caminho ia e vinha em 

ziguezague, aparentemente ao sabor dos ventos; mas eu estava buscando maneiras 

de usar recursos artísticos como modo de dar um significado maior e melhor ao 

sentido de viver.” (RYNE apud CIORNAI, 2004, p. 31).  

Em 1965 conheceu Fritz Perls, renomado Gestalt-terapeuta, e durante dois 

anos passou por forte processo de psicoterapia e treinamento, estudando e 

trabalhando com Perls e em sua residência onde atendia grupos trabalhando com 

arte e terapia gestáltica (ibidem, 2004). 

No final da década de 60, Rynetrabalhou como professora e treinadora de 

terapeutas no Instituto de Gestalt de São Francisco, fundado por ela e mais dois 

outros terapeutas seguindo sugestão de Perls. Escreveu seu primeiro e único livro 

em 1973 com o título “Arte e Gestalt: padrões que convergem”. Sendo convidada 

pela AATA a fazer parte da Instituição ondeparticipou ativamente das comissões de 

educação e pesquisa, escreveu vários artigos, recebendo em 1980 o título de 

membro honorário vitalício da Associação (idem, 2004). 
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1.2   ARTETERAPIA NO BRASIL 

 

De acordo com Ciornai e Diniz (2008), a arteterapia chegou ao Brasil, por 

volta da década de 20 e 40,  pelas mãos do Dr. Osório Cesar, médico psiquiatra que 

começou a utilizar a arte como modalidade terapêutica no Hospital Psiquiátrico de 

Juquery em São Paulo.  

 

Imagem 2 - Senhora das Imagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponìvel em: http://www.rosevalverde.art.br/html/conteudoart1/textoart/arteduc9.htm 

 

De acordo com Ciornai e Diniz (2009) no Rio de Janeiro a psiquiatra Nise da 

Silveira, com orientação Junguiana, inicia um trabalho similar no Hospital 

Psiquiátrico do Engenho Novo criando oficinas de arte com os internos daquela  

Instituição, cujo acervo de obras, foi posteriormente levado à exposição com a 

criação do  Museu do Inconsciente. 

Até então o termo Arteterapia não estava associado a essas práticas, sendo 

somente à partir da década de 60 definida como campo de conhecimento e atuação, 

com a vinda para o Brasil da Arteterapeuta Hanna Y. Kwiatkowska, que administrou 

cursos intensivos no Rio de Janeiro e em Sâo Paulo.  Em 1970,  uma de suas 

alunas Maria Margarida M.J. de Carvalho, começou a orientar e realizar programas 

de Arteterapia em instituições, e de 1980 à 1981, promoveu um curso de extensão 

em Terapias Expressivas, juntamente com terapeutas de outras áreas, tais como 

dança, teatro e expressão corporal. 
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Joya Eliezer, psicóloga de orientação Junguiana inicia na década de 70 a 80, 

de forma restrita, cursos de introdução e formação em Arteterapia.  

Sob a influência dos estudos e práticas realizadas pela Dra. Nise da Silveira, 

AngelaPhilippini, psicóloga de orientação Junguiana,  cria em 1983 na Clínica Pomar 

grupos de estudos em Arteterapia, tendo início nesta Clínica,  o primerio curso de 

Formação em Arteterapia no Rio de Janeiro,  motivo qual tornou-se uma das  

precursoras da Arteterapia no Brasil,  desenvolvendo estudos de Arteterapia em 

Paris e mestrado em Santiago de Compostela. 

Em São Paulo,  Selma Cionai, psicóloga de orientação gestáltica e arte 

educadora, promove em 1984 na PUC de São Paulo, o primeiro curso de extensão 

em Arteterapia, após ter realizado estudos com Vija Lusenbrink e Janie Rhyne.   

Porém seu contato com a Arteterapia começou em Israel, no período de 75-76, 

estudando na Universidade de Haifa, tendo viajado posteriormente  para os  Estados 

Unidos onde fez mestrado em Arteterapia e formação em Gestalterapia.   

Em 1989, Ciornai promoveu  um curso de extensão em Arteterapia no 

Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo, tornando-se no ano seguinte o primeiro 

curso de formação em Arteterapia em Instituição de ensino superior, estabelecendo-

se a  partir de então como outro ponto precursor  da Arteterapia no Brasil. 

Sob a coordenação de professores oriundos dessas três vertentes 

precurssoras da Artererapia, outros cursos  foram administrados na década de 

90,entre o período de 2000 a 2009.   

Diversos Congressos Brasileiros de Arteterapia foram realizados, sendo o 

primeiro em 1993 no Rio de Janeiro organizado pela equipe da Clínica Pomar. Em 

2002,  durante o V Congresso na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, por meio de 

uma assembléia geral, evidenciou-se a necessidade de se estabelecer uma entidade 

que congregasse  todos os cursos e lideranças existentes,para atender à 

necessidade crescente de estabelecer  bases concretas, regulando e padronizando 

a prática e o ensino da Arteterapia no Brasil, tendo em vista o surgimento de 

diversos cursos de Arteterapia coordenados por pessoas não capacitadas, ou com 

pouco conhecimento das bases teóricas fundamentais da  Arteterapia. 

Em 22 de abril de 2006, na cidade de São Paulo, a UBAAT – União Brasileira 

de Associações de Arteterapia foi oficialmente constituída e legalizada, contando 

hoje em dia com a participação de 14 associações regionais, com os seguintes 

objetivos: 
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Unificar e definir parâmetros curriculares mínimos e comuns para cursos de 
Arteterapia no Brasil; estabelecer critérios para qualificação de docentes e 
supervisores em cursos de Arteterapia no Brasil; estabelecer critérios 
nacionais para o reconhecimento e credenciamento de arteterapeutas e 
cursos de Arteterapia; lutar pelo reconhecimento legal da Arteterapia, 
assegurando a qualidade e confiabilidade dos serviços prestados pelos 
arteterapeutas; estabelecer vínculos e parceiros com associações 
congêneres em outros países; defender em âmbito nacional a identidade e 
interesses dos arteterapeutas afiliados às associações que a integram; 
propiciar o intercâmbio sobre a teoria e prática da Arteterapia entre os 
diferentes estados brasileiros; auxiliar a organização de eventos de 
Arteterapia em nível regional. nacional e internacional; organizar a difundir 
um banco de dados de  publicações sobre Arteterapia no Brasil, assim 
como informações sobre o campo a todos os interessados; colaborar e 
fomentar o intercâmbio de projetos, publicações e pesquisas com entidades 
congêneres representativas da Arteterapia em outros países. (UBAAT, 
2006, s/p) 
 
 

A partir de 30/01/2013, a Arteterapia está presente na Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO) – documento que reconhece, nomeia e codifica os títulos e 

descreve as características das ocupações do mercado de trabalho brasileiro. 

A Arteterapia está no código 2263 - Profissionais das terapias criativas e 

equoterápicas. Títulos: 

2263-05 – Musicoterapeuta; 

2263-10 – Arteterapeuta; 

2263-15 – Equoterapeuta.  

 

1.3 O QUE É ARTETERAPIA 

 

Imagem 3 - Caminho da Transformação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://sandralock.com/Portfolio/recent-artwork-afg_gallery/?afg0_page_id=37#afg-

0Imagem 
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Arteterapia é umamodalidade terapêutica que utiliza diversos recursos 

artísticos como pintura, desenho, colagem, tecelagem, modelagem, dança, teatro, 

música, contação de histórias, entre outros, como recursos facilitadores para a 

expressão de conteúdos inconscientes, beneficiando no indivíduo a estruturação e a 

expansão da personalidade por meio da criação.  

Todos os recursos utilizados em arteterapia contribuem para um mergulho 

dentro de nós mesmos, a fim de despertar e deixar emergir potencialidades latentes, 

enriquecendo assim nosso repertório criativo que vai permear nossa conduta diante 

da vida num sentido mais produtivo e significativo, desbravando e trilhando 

caminhos antes não alcançados. 

Segundo Philippini, (2008, p. 13): 

 
Uma, dentre as inúmeras formas de descrever Arteterapia, será considerá-
la como um processo terapêutico, que ocorre através da utilização de 
modalidades expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas 
configurarão uma produção simbólica, concretizada, em inúmeras 
possibilidades plásticas, diversas formas, cores, volumes, etc. Esta 
materialidade permite o confronto e gradualmente a atribuição de significado 
às informações provenientes de níveis muito profundos da psique, que 

pouco a pouco serão apreendidas pela consciência. 
 

No setting terapêutico o indivíduo é estimulado a produzir sem se preocupar 

com a questão estética, a ênfase da terapia se baseia na espontaneidade, pois só 

desta forma torna-se possível o livre fluir da energia psíquica.  

Através da produção artística é possível tornar concreta a riqueza de 

conteúdos inconscientes presentes em cada indivíduo e, por ser uma linguagem 

simbólica, é um recurso muito eficaz para acessar a alma humana que “[...] se 

manifesta apenas pelos seus atos e pelas imagens que ela cria.” (DUCHASTEL, 

2010, p. 41). 

Todo conteúdo inconsciente quando expresso se apresenta de forma 

simbólica, como por exemplo, sonhos, imagens, desenhos, e é por meio desses 

símbolos que a psique nos comunica algo, nos alerta, nos dá um sinal de que algo 

precisa de nossa atenção. 

De acordo com a AATA (Associação Americana de Arteterapia): 

 
A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto 
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, 
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam 
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os 
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processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o 
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor 
com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos 
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer 
artístico. 
Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em 
terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias 
psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas 
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos, 
avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria aprofissionais de áreas 
afins. Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, 
indivíduos, casais, famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços 
individualmente e como parte de equipes profissionais em contextos que 
incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros de 
recuperação, programas comunitários, escolas, instituições sociais, 
empresas, ateliês e prática privada (AATA, site). 

 

As diferentes vivências e materiais expressivos utilizados em Arteterapia 

requerem que sua aplicação esteja em consonância com o tema e as questões que 

se deseja trabalhar. Cada indivíduo ou grupo apresenta uma demanda, requer ser 

atendido na questão que lhe é peculiar, e são as técnicas e os materiais que vão 

mediar isso, sendo para eles disponibilizados de acordo com suas necessidades. 

Por sua vez o setting da Arteterapia, funciona como ”território sagrado”, 

espaço similar em que os alquimistas outrora trabalhavam para tentar produzir em 

laboratório a pedra filosofal (ou mercúrio dos filósofos, entre muitos outros nomes) a 

partir de matéria prima mais grosseira.  

No setting terapêutico a matéria prima representa os materiais expressivos, 

que serão transformados em símbolos e, que por sua vez promoverão o resgate e a 

revitalização de potencialidades esquecidas, a compreensãode conteúdos 

inconscientes e o desbloqueio de energias psíquicas.  

Para tal, esse “território sagrado”, citado por Philippini (2008, p. 43) precisa 

ser contemplado com recursos operacionais básicos, que permitam o fluir da 

criatividade, como por exemplo, um ambiente dotado de claridade, ventilação, com 

tamanho e acomodações adequadas, equipamentos áudio visuais, entre outros.  

Deve ser ainda, um ambiente onde o indivíduo possa se sentir acolhido e 

protegido, onde se sinta à vontade para criar. Sobre o setting da 

Arteterapia,Philippini (2008, p. 43) esclarece: 

 
[...]com sua formatação de laboratório de alquimista, recria nos tempos 
atuais, o tão território sagrado. Funciona como local de criação, de resgatar 
e expandir potencialidades adormecidas, de desvelar sentimentos, de 
compreender conteúdos inconscientes. 
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A boa qualidade do processo terapêutico depende também da postura e da 

qualidade da relação terapêutica, cuja abordagem será estabelecida de acordo com 

o objetivo terapêutico.  

Portanto, cabe ao arteterapeuta, propiciar melhores condições possíveis 

dentro do espaço arteterapêutico, tomando sempre o cuidado para não interpretar as 

criações produzidas, agindo apenas como um guia para o cliente, dando condições 

a livre expressão de seus conteúdos inconscientes, que lhe darão sinais, e o 

orientarão na jornada do autoconhecimento e amadurecimento psíquico. 

 

1.4PLASMANDO SÍMBOLOS 

 

Imagem 4 -  Expressão da Alma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://sabedoriaquantica.blogspot.com.br/2012/03/criatividade.html 

 

Na arteterapia com abordagem Junguiana são utilizados como mediadores 

uma gama diversificada de materiais expressivos, para produção de atividades 

artísticas, a fim de facilitar o acesso do indivíduo à sua alma, criando uma ponte de 

acesso para o inconsciente, fazendo com que a energia psíquica torne visíveis os 

símbolos através de suas produções artísticas. “A arte possibilita tornar visível o que 

é invisível, valendo-se do simbólico” (DINIZ, 2009,p. 22). 

A vivência arteterapêutica possibilita entender conflitos internos, a partir das 

imagens e da energia psíquica que são concebidas. Através da decifração dos 
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símbolos, há um confronto com os conteúdos inconscientes, tornando-os 

conscientes. 

Através da expressão artística, o inconsciente manifesta-se utilizando uma 

comunicação “[...] que está para além das fronteiras, que não precisa estar baseada 

restritamente no código verbal.” (DINIZ, 2009, p. 21). Ainda com relação a esta 

questão, afirma Ostrower (2010, p. 24): 

 
[...] a nossa capacidade de comunicar conteúdos expressivos não se 
restringe às palavras; nem são elas o único modo de comunicação 
simbólica. Existem, na faixa de mediação significativa entre nosso mundo 
interno e o externo, outras linguagens além das verbais. Diríamos que, ao 
simbolizarem, as palavras caracterizam uma via conceitual. Essencialmente, 
porém, no cerne da criação está a nossa capacidade de nos comunicarmos 
por meio de ordenações, isto é, através de FORMAS. 

 

Os símbolos são expressões da alma e seu significado é uma síntese daquilo 

que realmente representa, é uma linguagem codificada, que ao emergir do 

inconsciente torna-se visível e passível de ser reconhecida pelo consciente, 

permitindo assim que “[...] consciência e inconsciente realizem a união dos opostos 

e formem uma totalidade.” (DINIZ, 2009, p. 30).   

Segundo Duchastel (2010, p. 39): “O símbolo é uma linguagem codificada, 

essencialmente poética, metafórica, que resiste à interpretação tradicional e não 

pode ser compreendida só pela linguagem racional.” 

Para Jung símbolo é o “[...]termo que melhor traduz um fato complexo e que 

ainda não foi claramente apreendido pela consciência”(JUNG apud DINIZ, 2009, p. 

29). 

Desde épocas remotasobserva-se no homem uma predisposição inconsciente 

para criar símbolos, sejam nas representações religiosas ou nas artes visuais, 

conferindo-lhes importante significado. Com relação à história do simbolismo Jaffé 

(2008, p.312) afirma: 

 
[...] que tudo pode assumir uma significação simbólica: objetos naturais 
(pedras, plantas, animais, homens, vales e montanhas, lua e sol, vento, 
água e fogo) ou fabricados pelo homem (casas, barcos ou carros) e até 
mesmo formas abstratas (os números, o triângulo, o quadrado, o círculo). 
De fato todo o cosmos é um símbolo em potencial. 

 

A arte como recurso terapêutico é amplamente utilizada na abordagem 

junguiana que trabalha com o pressuposto de que o homem possui a tendência de 

se orientar através dos símbolos, visando o autoconhecimento e transformação. Tais 
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símbolos emergem do self, “[...] centro de saúde, equilíbrio e harmonia, 

representando para cada um o potencial mais pleno, a totalidade da psique e a 

essência de cada um.” (PHILIPPINI, 2008, p.17). 

Segundo Philippini (2008, p.17), “Desde tempos imemoriais, as manifestações 

artísticas são o documentário psíquico da coletividade e, simultaneamente, as 

representações da singularidade dos indivíduos”. 

Através da disponibilização de materiais expressivos adequados, a arteterapia 

visa promover no indivíduo o desbloqueio de energias psíquicas e servem de 

estímulo motor para que este dê forma e significado às suas criações, traduzidas 

através de símbolos. 

 A expressão pela arte é, portanto, uma das formas pela qual o inconsciente 

se manifesta, transformando conteúdos psíquicos em símbolos, ou seja, em algo 

concreto e acessível ao consciente e é no trabalho com diferentes técnicas 

expressivas que estes emergem, pois facilitam o acesso do indivíduo ao seu 

inconsciente. A arte expressada revestida de simbolismo representa a mensagem 

que o inconsciente deseja comunicar. Segundo Diniz (2009, p.29), “O símbolo traz 

para a consciência o sentido oculto de uma situação concreta, possibilitando 

inúmeras percepções até então desconhecidas, alcançando dimensões que o 

racional não pode atingir.” 

 

1.5 ARTETERAPIA E INDIVIDUAÇÃO 

 

Imagem 5 - Viagem ao inconsciente 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://armonte.wordpress.com/2013/03/22/forever-jung-o-cinquentenario-da-sua-
morte-e-o-livro-vermelho/ 
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A partir do momento em que o indivíduo toma consciência de seus conflitos 

através do diálogo que se estabelece entre consciente e inconsciente, passa a ter 

maior conhecimento sobre si mesmo, favorecendo seu amadurecimento psíquico, 

social e emocional.   

Desta forma o principal objetivo do trabalho arterapêutico é promover a fluidez 

do processo de individuação. De acordo com Jacobi (2013, p. 188): 

 
Sob certas circunstâncias, como no trabalho prático da psicoterapia, ele 
pode serprovocado, intensificado e conscientizado, vivenciado 
conscientemente e processado, ajudando a pessoa com isso a alcançar 
maior “plenitude”, e um “arredondamento” de seu ser.  

 

Individuação éo tornar-se Si-mesmo, é um caminho em busca da unidade e 

da plenitude, no qual o indivíduo alcança um crescimento psíquico que vai favorecer 

a ampliação, a unificação e o amadurecimento da sua personalidade. 

Segundo Diniz (2009), tal crescimento psíquico faz com que o indivíduo se 

liberte das máscaras que precisou utilizar no decorrer de sua vida e das sugestões 

advindas do inconsciente coletivo, pois segundo Jung, há uma grande influência do 

inconsciente coletivo sobre a psique individual, provocando a “[...] desunidade da 

pessoa consigo mesma” (op. cit., p.29),porém é necessário que todo indivíduo esteja 

consciente de sua integralidade enquanto personalidade e do seu papel individual 

diante da sociedade que tende a massificar, impedindo a sua individuação. 

Para Jung, o indivíduo no decorrer de sua vida é pressionado a utilizar 

máscaras. O inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo estão inseridos neste 

processo. O indivíduo além de herdar características físicas também herda 

componentes de memória emocional comuns a uma coletividade, que são estruturas 

básicas que fazem parte da humanidade e não do indivíduo em particular. 

 

1.6 A IMPORTÂNCIA DA CRIATIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO DO 

SER HUMANO 

 
Aminha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Tudo o que 
nele repousa aspira a tornar-se acontecimento e, a personalidade, por seu 
lado, quer evoluir a partir de suas condições inconscientes e experimentar-
se como totalidade. 

C.G. Jung 
 



36 
 

De acordo com o Koogan/Houaiss, criatividade é a “Faculdade ou atributo de 

quem ou do que é criativo; capacidade de criar coisas novas; espírito inventivo: 

criatividade artística.” (1993, p. 240). 

 

Imagem 6 - Conexões Coloridas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://arielnobrecoaching.com/2013/03/18/cerebro-uma-maquina-para-usar-e-gastar/ 
 

 

Segundo a Teoria de Evolução de Darwin, a criatividade seria uma 

manifestação da força criadora inerente à vida. Os impulsos criativos seriam, 

portanto, impulsos de inovação e ordenação que se apresentam em várias áreas da 

vida, e que faz parte do instinto exploratório comum a todos os seres vivos. 

Tomando como referência essa teoria, Azambuja (2005, p. 255) diz que a 

criatividade:  

É um instinto biológico, tão básico como o sexo e a fome, pois é uma 
reação inerente aos desafios naturais que ajudam na sobrevivência da 
espécie. No homem, por sua consciência e inteligência, os impulsos 
criativos envolvem também a conservação da vitalidade psíquica, que se 
caracteriza dinamicamente pelos intercâmbios com o meio ambiente. A 
criatividade é um potencial; a criação o produto.  

 

Sempre houve no homem uma profunda motivação para criar, e é no ato 

criativo que reside sua capacidade de compreender, relacionar, ordenar, configurar e 

significar. Sobre a criatividade Duchastel (2010, p. 11) dá seu parecer: “[...]é um dom 

universal que não tem nada a ver com o talento artístico e que nos permite 
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apreender a realidade diferentemente, reorganizá-la de uma maneira que serve 

melhor à vida.” 

Para crescer enquanto ser humano, o homem necessita fazer jus do seu 

potencial criador, mesmo porque a sua sobrevivência depende disso. Através do ato 

de criar é que o homem foi através dos tempos descobrindo meios de encontrar 

soluções para enfrentar todas as dificuldades e perigos, garantir seu alimento, cuidar 

do seu bem estar e garantir recursos básicos para sua sobrevivência.  

Assim a criatividade faz parte do instinto humano, servindo de instrumento 

para o seu aprimoramento, conhecimento e superação, isto é, para se tornar cada 

vez mais humano. Sobre esta questão Jung afirma que“[...] usar a arte no processo 

de individuação e, assim, estimulando a criatividade, humaniza-se ainda mais o 

homem, colocando-o em contato mais estreito com sua própria alma.” (JUNG apud 

DINIZ, 2009, p. 22).  

Ostrower (2010, p. 31) ratifica as palavras de Jung, quando explicita: 

O homem elabora seu potencial criador através do trabalho. É uma 
experiência vital. Nela o homem encontra sua humanidade ao realizar 
tarefas essenciais à vida humana e essencialmente humanas. A criação se 
desdobra no trabalho porquanto traz em si a necessidade que gera as 
possíveis soluções criativas.  

 

Ser criativo é usar de espontaneidade, é estar aberto a todas as 

possibilidades, é ser capaz de se adequar a diferentes circunstâncias, é ter ‘jogo de 

cintura’, é ter curiosidade, vontade de aprender, é ter um olhar apurado e educado, é 

ter sensibilidade, é deixar a alma se expressar em busca da sua cura. 

Sem criatividade o homem não teria evoluído, estaria ainda vivendo em 

cavernas, lutando para sobreviver. A criatividade se desenvolve a custa da 

curiosidade, do querer conhecer, descobrir, compreender, dar sentido a algo novo. 

Assim ela emerge espontaneamente, sinalizando ao homem a sua necessidade de 

se manter em movimento, num constante vir a ser.   

De acordo com Nachmanovith (1993, p. 21): 

A criação espontânea nasce de nosso ser mais profundo e 
éimaculadamente e originalmente nós. O que temos que expressar já existe 
em nós, é nós, de forma que trabalhar a criatividade não é uma questão de 
fazer surgir o material, mas de desbloquear os obstáculos que impedem seu 
fluxo natural.  
 

Ser criativo dá ao homem a oportunidade de entrar em contato com sua 

essência, deixando-a que se manifeste. Citando Bernardo (2008, p. 116): “O ato 
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criativo nos coloca em contato direto com o reservatório de onde brota a vida 

manifesta.” 

Agir criativamente é apropriar-se do objeto e com ele se envolver, 

experimentar, brincar, e porque não dizer se divertir. O indivíduo quando se entrega 

ao trabalho criativo dá espaço para sua mente experimentar coisas novas, tirando-o 

do seu lugar comum, sua visão e seu consciente se expandem, cria novas 

possibilidades de interpretar sua realidade e de se relacionar consigo, possibilitando 

a todo instante autodescobertas. Citando Nachmanovitch, (1993, p. 49): 

[...] o divertimento permeia todas as facetas de nossa vida e tem assumido 
as mais diversas formas, algumas altamente evoluídas, como o ritual, as 
artes, a política, o esporte e a própria civilização. 
 

De acordo com Ostrower (2010), o ato de criar não está somente relacionado 

ao fazer artístico, mas à possibilidade de criar novas possibilidades para interagir 

com o viver. O homem é impelido a criar não só porque gosta, mas porque 

necessita. A criatividade presente no homem abrange a aptidão para arquitetar 

situações inovadoras frente a estímulos que o instiguem no seu cotidiano. 

Sobre a visão de que o criar não está somente relacionado à produção 

artística, Ostrower (2010, p. 5) vem afirmar que: 

As potencialidades e os processos criativos não se restringem, porém, à 
arte. Em nossa época as artes são vistas como área privilegiada do fazer 
humano, onde o indivíduo parece facultada uma liberdade de ação em 
amplitude emocional e intelectual inexistente nos outros campos de 
atividade humana, e unicamente o trabalho artístico é qualificado de criativo. 
 

O ato de criar é, sobretudo, uma forma de manter o mundo interior sempre 

estimulado, o que vai possibilitar no homem uma visão de mundo cada vez mais 

transformadora para si mesmo. 

Segundo Ostrower (2010), o processo de criar é um processo contínuo que, 

se auto reproduz, onde expandir e delimitar configuram características simultâneas 

que se encontram em oposição e em tensa unificação.  A cada momento o delimitar 

intervém no expandir. Ocorre um desfecho, uma assimilação das ocorrências 

anteriores e, de acordo com o que foi anteriormente determinado, abre espaço para 

uma nova possibilidade. Qualquer atitude que se decide tomar corresponde um 

recomeço, num processo de transformação que está sempre renovando o impulso 

que lhe deu origem. 

Ostrower (2010) utiliza o termo “tensão psíquica”, para definir essa constante 

transformação do processo criador, considerando-a fator determinante para a 
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criação.  Quando o indivíduo possui certo acúmulo energético que o leva a tomar 

qualquer atitude, nele já está presente determinada tensão, sentida em nível 

psíquico. Portanto nos processos criativos, a tensão psíquica é fator relevante, cujo 

objetivo não é a sua descarga e sim a sua manutenção, pois para criar é preciso 

sempre o seu restabelecimento e renovação, a fim de que o potencial de ação e os 

eventos ora configurados sejam mantidos. 

Considerando o ato de criar como um processo contínuo, Azambuja (2005, p. 

258), entende que o “[...] criar não é uma solução para apaziguar-se ou relaxar; pelo 

contrário, as criações devem ser vistas como revolucionárias. Como trazem novas 

visões de vida, agitam e intensificam nosso mundo interior.” 

Portanto o fazer criativo faz manter nossa energia psíquica em constante 

movimento, prevenindo possíveis bloqueios.  Dá ao indivíduo que está criando a 

sensação de revitalização, de renovação, de liberdade, de amplitude do seu ser e 

expansão da consciência, atingindo novas formas de equilíbrio interior, auto 

conhecimento e amadurecimento psíquico. 

 Dessa forma a criatividade e o desenvolvimento da personalidade estão 

estreitamente relacionados, pois ocorrem simultaneamente.  

Com sua maturidade o ser humano criará espontaneamente, exercerá a 
criatividade como função global e expressiva da vida, e como medida de 
sua gratificação [...] O processo de maturação envolve pois, uma unificação 
emmaior diversificação;  envolve na busca de identidade e possível 
individuação da personalidade. (OSTROWER, 2010, p. 130) 

 
Criar é um caminho em busca da unidade e da plenitude, no qual o indivíduo 

alcança um crescimento psíquico que vai favorecer a ampliação, a unificação e o 

amadurecimento da sua personalidade. 

Todavia, para que o processo arteterapêutico se torne eficaz, segundo 

Bernardo (2008) é necessário que os conteúdos inconscientes que são trazidos à 

tona, dentro do setting arteterapêutico, através de uma produção criativa, sejam 

confrontados com a consciência, a fim de expandir e amadurecer as relações do 

indivíduo com o mundo. 
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CAPÍTULO 2 

 

TÉCNICAS EXPRESSIVAS 

 

 

 

Imagem 7 – Acervo do estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 
Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem a 
forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que os levam 
sempre aos mesmos lugares. 

                                                                                   Fernando Pessoa                  
 

 

2.1 ALGUMAS TÉCNICAS EXPRESSIVAS EM ARTETERAPIA 

 

2.1.1 Pintura 

Na linguagem da pintura são utilizados a maioria das tintas, sendo que 

somente as solúveis em água são as que podem promover tal fluidez e, por outro 

lado são as mais recomendadas, principalmente quando utilizadas com crianças e 

idosos, por não serem tóxicas e de fácil utilização e limpeza. 

Sobre esta técnica Philippini (2009, p. 38) assim a descreve: 

Esta forma expressiva convida à exploração do jogo simbólico, propicia o 
desbloqueio criativo, não é tolhida pelas restrições e programações e 
planejamentos prévios. É uma efetiva estratégia para começar processos 
em Arteterapia, vencer o medo de criar e experimentar, possibilitando 
suporte efetivo para investigações projetivas em sessões subsequentes. 
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A utilização da tinta no processo arteterapêutico facilita a liberação 

espontânea de conteúdos internos, devido à sua natureza fluídica.  A fluidez da tinta, 

quando aos poucos vai ganhando espaço no papel, promove similarmente uma 

mudança no comportamento psíquico do indivíduo, expandindo e flexibilizando,suas 

percepções e formas de se expressar.  

 

Imagem 8 - Pigmentos no papel molhado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

A técnica acima ilustrada de manchas coloridas sobre papel molhado, muito 

utilizada no início do processo arteterapêutico, além de servir de suporte para que o 

arteterapeuta formalize um diagnóstico do grupo ou do individuo dando-lhe uma 

diretriz para futuras intervenções, tem também como objetivo, ajudá-lo a superar 

algumas resistências iniciais apontadas por aqueles que acreditam pouco ou nada 

habilidosos para o ato de criar. Facilita ainda o desbloqueio e a diminuição da 

rigidez, tornando o processo mais espontâneo.   

Nesta técnica os pigmentos são aplicados no papel, que é previamente 

molhado, e o indivíduo ao ver ali surgir as diversas formas que a tinta toma, num 

movimento fluido e de expansão, geralmente é tomado pelo elemento surpresa, o 

que lhe proporciona uma sensação de prazer e leveza, preparando-o e tornando-o 

mais confiante para a experimentação de outros materiais e técnicas. 
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2.1.2 Modelagem  

Na linguagem da modelagem os materiais utilizados são todos aqueles que 

permitam dar volume e tridimensionalidade, tais como argila, papel marchê, massa 

de biscuit, massa de modelagem, entre outros.  

Segundo Philippini (2009), a modelagem é utilizada depois da aplicação de 

outras técnicas no plano bidimensional, ou quando o indivíduo já possui alguma 

habilidade com tais materiais. 

Por se tratar de um material maleável, permite remodelar diversas vezes o 

que se pretende plasmar, favorecendo assim a quem o manuseia experimentar, 

modificar, recriar, maior envolvimento e concentração, ou seja, um mergulhar na 

atividade. Trazendo para o plano psíquico, favorece para o indivíduo a flexibilidade 

de padrões rígidos de comportamento e formas de pensar.  

 

Imagem 9 - Argila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

De acordo com Carrano e Requião (2013, p. 142): “No contato vivo, ativo e 

sensível com as massas, o homem ‘toca’ a sua singularidade. Ao manipular as 

massas, os mundos externos e internos são transformados e se transformam.” 

De acordo com Philippini, (2009), o uso da argila na modelagem deve ser feito 

com bastante precaução, dada a sua peculiaridade. Por se tratar de material 

orgânico, age como forte desencadeador de energias primordiais, ou seja, pode 

trazer à tona sentimentos muito profundos podendo afetar a psique do indivíduo e 

comprometer o processo arteterapêutico. Por outro lado, há ainda indivíduos, que 

sentem certa repugnância ao seu contato.   
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Na sua utilização com idosos, favorece o desencadear de memórias afetivas, 

pois muitos deles carregam na memória, momentos significativos são 

remetidosàlembranças de brincadeiras de infância, como a modelagem de bonecas 

e brinquedos, ou aos utensílios de cozinha comumente utilizados pelas suas mães e 

avós. 

 

2.1.3 Recorte e Colagem 

De acordo com Philippini (2009), a colagem pode ser indicada para todas as 

idades, é um tipo de modalidade expressiva que favorece o início do processo 

terapêutico, pois contribui para superar algumas dificuldades iniciais, geralmente 

verbalizadas pelo cliente, no que diz respeito às suas habilidades.  

 

Imagem 10 – Arquivo de trabalhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Recortes de revista, panos, papéis coloridos, fragmentos de emborrachado, 

contas, grãos, sementes, lantejoulas, barbantes, lãs, entre outros, podem ser 

utilizados na colagem, com a possibilidade de serem ou não mesclados.  Quanto 

aos suportes, quaisquer superfícies onde esses materiais possam ser aderidos com 

cola.  

Philippini (2009, p. 22): 

A colagem como estratégia expressiva é fundamental em Arteterapia. É 
uma técnica operacionalmente simples, de custo reduzido e eventualmente 
sedutora em suas múltiplas possibilidades plásticas e estéticas. 
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2.1.4 Desenho 

A diversidade de materiais que podem ser utilizados na linguagem do 

desenho, apresenta qualidades e especificidades muito distintas, determinando cada 

um, formas diferenciadas de expressão. O lápis grafite, o lápis de cor, o giz cera, o 

pastel seco, o pastel a óleo, a caneta hidrocor, o carvão, são alguns desses 

materiais. De acordo com Carrano e Requião (2013), são materiais que “[...] 

possuem uma forma expressiva diferenciada e própria, devido às suas 

características e propriedades, que vão da composição química à variação de 

tamanho e acondicionamento dos mesmos.” 

Philippini (2009) registra algumas das potencialidades e benefícios 

terapêuticos na prática do desenho, tais como a expressão conceitual através da 

forma, a coordenação viso-motora, a coordenação psicomotora entre figura/fundo, 

percepção de ponto-traço-linha (alfabeto visual), objetividade, delinear e configurar, 

expansão do movimento gráfico, delimitar e designar, percepção das relações luz-

sombra e percepção espacial. 

 

Imagem 11 – Desenhando um jardim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Uma das sugestões feitas por Philippini (2009) na prática do desenho, a fim 

de facilitar o processo arteterapêutico, é a utilização da música em diferentes ritmos, 

o que vai servir de motivação para que o indivíduo execute seus desenhos de forma 

diferenciada, pois cada ritmo o influenciará modificar seus traços, facilitando assim a 

experimentação gráfica. 
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2.1.5 Consciência Corporal 

A dança é uma das modalidades arteterapêuticas, que promove o despertar 

da consciência corporal, o trabalho psicomotor e o relaxamento.   

A dança circular, por exemplo, muito indicada para o início e o término das 

atividades em grupo, tem o propósito de ritualizar e marcar o momento, dando a este 

um aspecto de cerimonial, preparando o caminho para o envolvimento do grupo nas 

atividades subsequentes.   Com ritmos cadenciados e marcados, e com movimentos 

alternados promovem o relaxamento, a introspecção e a concentração, além de 

agregar o grupo, propicia o estreitamento de vínculos.  

 

Imagem 12 –Dança circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Outros exemplos de atividades que desenvolvem a consciência corporal, 

segundo Philippini, (2009) são os exercícios de relaxamento e contração, 

automassagem utilizando bolas de borracha com guizos, experimentação sensorial 

utilizando diferentes texturas, caminhadas em ritmos diferentes para desacelerar e 

descontrair, enfatizando o aspecto lúdico da atividade, relaxamento profundo com os 

integrantes do grupo deitados, de olhos fechados com a instrução de contrair e 

descontrair segmentos corporais, associados à imaginação ativa, trabalhando 

também a respiração alternando de lenta para acelerada. Enfim, há uma infinidade 

de exercícios e atividades que promovem a consciência corporal. 

Deve-se observar ainda, as características do grupo que se está trabalhando, 

suas possíveis limitações e portanto, a necessidade de adaptar atividades e 
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propostas a estas necessidades grupais. Philippini (2009) sugere a dança sênior, por 

exemplo, com os clientes sentados, utilizandopés e mãos para marcar ritmos. 

 

2.1.6 Criação de personagens 

De acordo com Bernardo (2008), esta atividade é indicada para facilitar o 

diálogo com os “outros” que habita dentro de cada um e que são difíceis de serem 

reconhecidos. O diálogo estabelecido possibilita ao indivíduo tornar-se responsável 

por si mesmo e pelas suas atitudes, pois poderá parar de projetar nos outros aquilo 

que lhe pertence, vivenciando e  conscientizando-se assim do aspecto luz e sombra 

de sua personalidade. 

 

Imagem 13 - Personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: http://www.produtividadeninja.com/diferentes-personas-podem-prejudicar-nossa-

performance/ 
 

Ainda de acordo com Bernardo (2008) a técnica da criação de personagens 

está vinculada a da confecção de máscaras, que podem ser feitas através da 

papietagem, de um suporte de papel ou cartolina, ou moldadas no próprio rosto com 

atadura gessada. Esta última forma de confecção de máscara, deve ser aplicada 

com muito cuidado e recomenda-se que todo arteterapeuta vivencie sua própria 

confecção de máscara, num espaço arteterapêutico, tendo em vista as fortes e 

profundas reações que desperta, que podem remeter à experiências traumáticas do 

nascimento, ou a sensações de sufocamento, relacionadas à morte.  

Depois de confeccionada, a máscara é pintada ou adornada de acordo com a 

criatividade e o processo intuitivo de cada um. A partir de então outros elementos 
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são trazidos para a montagem de cenários, na qual vão configurar a história ou o 

diálogo que o grupo ou o indivíduo deseja desenvolver.  

De acordo com Philippini, (2009, p. 98): 

Este trabalho consiste em encontrar a forma para que a história ganhe vida 
e voz, promover a criação de personagens com a experimentação de seus 
adereços, incluindo a criação de cenários que favorecem o clima e o 
exercício teatral. O processo em movimento liberta as vozes destes 
personagens internos e os aproxima da consciência, trazendo informações 
antes desconhecidas. 

 

2.1.7 Música  

Dentre as atividades realizadas com música em arteterapia, pode-se incluir a 

atividade de construção realizada através da confecção de instrumentos musicais, 

sendo utilizada principalmente com o público infantil.  

Tal proposta além de promover o desenvolvimento da criatividade e do 

estímulo sensório-motor, trabalha ainda com o conceito de sustentabilidade, uma 

vez que são priorizados materiais recicláveis para sua confecção.  

 

Imagem 14 – Instrumentos musicais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.algosobre.com.br/guia-de-profissoes/musicoterapia.html 

 

Com os adultos, a música também pode ser introduzida na maioria das 

atividades plásticas, servindo de estímulo para sua realização, pois abre canais 

perceptivos e sensoriais, remetendo à memórias afetivas e servindo de inspiração, 

principalmente nas atividades de escrita criativa.  

Com os idosos, a música tem o caráter de ativar a memória, remetendo estes 

ao seu passado, trazendo à tona lembranças significativas de diversas fases da 

http://www.algosobre.com.br/guia-de-profissoes/musicoterapia.html
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vida. Tal como o trabalho com a fotografia pode promover uma viagem ao tempo, 

propiciando reviver e resgatar histórias de vidas.  

A música enfim, está presente na maior parte das atividades, despertando 

sentimentos, relaxando, inspirando, liberando bloqueios, reacendendo memórias, 

sendo os ritmos e estilos escolhidos de acordo com a do público atendido e o tipo de 

atividade arteterapêutica que está sendo desenvolvida. 

 

2.1.8 Tecelagem 

O ato de tecer encontra analogia com o ato de criar vínculos, pois são fios 

que se entrelaçam, criando uma rede, que vai crescendo num movimento contínuo, 

aglutinando, envolvendo, enlaçando.  

Segundo Bernardo (2008, p. 26): “A atividade de tecer aparece em vários 

mitos e culturas como um atributo do Feminino, já que a mulher tece, em seu útero, 

as vestes de uma nova vida.” 

 

Imagem 15 – Olho do Divino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Em arteterapia, o ato de tecer tem como equivalente o processo de “[...] 

ordenar, articular, entrelaçar, organizar e apropriar-se do próprio fluxo criativo e 

existência [...]” (PHILIPPINI, 2009, p. 61). 

Em arteterapia pode-se propor esta atividade com o objetivo de trabalhar 

temas ligados a relacionamentos favorecendo a criação de vínculos. 
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2.1.9 Mosaico 

A técnica do mosaico consiste em reunir e colar fragmentos sobre um suporte 

rígido, criando diversas formas, de acordo com o poder criativo de cada um, que 

podem ser previamente desenhadas no suporte ou serem coladas de forma livre.  

 

Imagem 16 – Porta retrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Os cacos podem ser de azulejos, vidros, E.V.A., casca de ovo, embalagens 

de shampoo recortadas, espelhos, pedras, conchas, sementes, enfim há uma 

infinidade de materiais que podem ser utilizados nesta técnica. 

As etapas do quebrar/recortar (desconstruir), catar e reunir, dando uma nova 

ordenaçãoé simbolicamentevivenciada pelo indivíduocomo meio de promover uma 

organização interna, de emoções, sentimentos e percepções.   

Segundo Philippini (2009, p. 82). 

 
A atividade de reunir cacos permite partir de um caos e de uma 
desconstrução para, passo a passo, ressignificar, reconstruir, atribuir um 
novo sentido e descobrir beleza no material quebrado, descartado, 
amontoado e confuso. 

 

2.1.10 Fotografia 

Um dos objetivos do uso da fotografia em arteterapia é favorecer o despertar 

de lembranças, reavivando-as e transformando-as através da sua ressignificação. 

São imagens quedão sinais, reativam memórias, sentimentos, são fios condutores 

de acesso a história individual ou familiar, permitindo assim sua reconstrução. De 

acordo com Phillipini, (2009, p. 30) 
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[...] podemos tornar a imagem, antes “emoção cristalizada”, em forma 
mutante, que se amplia e se transforma. E, às vezes uma pequena e antiga 
foto em preto-e-branco, quando reproduzida e ampliada, traz-nos uma 
sequência de fatos esquecidos e pistas perdidas, recuperando trilhas para 
territórios internos, esquecidos e longínquos. (PHILIPPINI, 2009, p. 82) 

 

 

Imagem 17 – Memórias da Infância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 
 

Uma das técnicas utilizadas com fotografia em arteterapia, objetivando 

resgatar memórias afetivas, é trabalhar com fotos antigas do cliente, referentes à 

diversas épocas de sua vida, criando uma linha do tempo, ou pedindo que este 

escolha uma foto dentre muitas que seja mais significativa, e depois de observá-la 

por alguns momentos, descrever os sentimentos  que emergiram durante esse 

momento,  o que irá motivá-lo produzir uma narrativa daquele momento trazendo à 

tona mais lembranças. 

Dessa forma um dos objetivos desse recurso é promover “[...] a manutenção e 

a expressão de conteúdos inconscientes que muitas vezes, propiciam o resgate de 

uma autoimagem mais plena.” (PHILIPPINI, 2009, p. 32). 
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CAPÍTULO 3 

 

TERCEIRA IDADE 

 

 

Imagem 18 - A Melhor Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Disponível em: http://www.residencialrenascenca.com.br/en 
/novidades/terceira-idade-muda-habitos-de-consumo/ 
 
 
 
Velhice é passado que se tornou presente, é passado apenas recoberto de 
presente. 
 

  Thomas Mann 
 

 

3.1 ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DO ENVELHECIMENTO 

 

O termo envelhecimento é pela maior parte dos gerontologistas definido como 

o decréscimo da capacidade de resistência do organismo. De acordo com Harman 

(apud Stoppe e Louzá, 1999, p. 29): 

 
Envelhecimento pode ser descrito como um fenômeno que resulta de 
mudanças nas biomoléculas que contém informações e são responsáveis 
pela diminuição da função corpórea que acompanha o envelhecimento e 
pelo aumento progressivo de chance de desenvolvimento de doenças e 
morte. 

 

http://www.residencialrenascenca.com.br/en
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Ficou convencionado chamar de idoso aqueles indivíduos com idade acima 

dos 65 anos sendo, portanto algo associado à idade cronológica. Entretanto, há 

diversos fatores subjetivos ligados ao processo do envelhecimento. Cada indivíduo 

sente esse processo de forma diferente, tanto física como psicologicamente.   

Por outro lado, de acordo com Novaes (2000, p.106), “Sabemos que a velhice 

representa uma categoria social contingente, pois cada sociedade vive de forma 

diferente o declínio biológico do homem.” 

Não existe uma forma certa de viver a terceira idade. Vivenciar essa etapa da 

existência vai depender da cultura e da forma pela qual o indivíduo se preparou ao 

longo de sua vida para chegar até ela, e isso envolve valores, interesses, 

disposições e atitudes. Enfim, vai depender da trajetória de vida do indivíduo. 

Hábitos saudáveis, estar preparado para enfrentar as perdas que são 

inerentes nessa fase da vida, um planejamento financeiro voltado para o futuro, a 

manutenção de uma vida ativa, o não assumir preconceitos e estigmas que a 

sociedade lhe impõe, são atitudes que podem favorecer enfrentar esse estágio de 

vida de forma mais satisfatória. 

A própria sociedade tem exercido forte influência no aspecto psicológico do 

idoso e consequentemente na sua autoestima, reagindo de forma negativa ao 

declínio de suas potencialidades. Envelhecer para alguns virou sinônimo de 

adoecer. Dessa forma, além do idoso ter de enfrentar sua natural limitação, ele 

ainda sofre com os preconceitos e estereótipos impostos pela sociedade que o 

relega ao isolamento e à própria sorte. 

De acordo com pesquisas recentes os fatores que são apontados para o 

crescente aumento da população idosa, são os avanços da medicina, a redução da 

mortalidade global e infantil e da taxa de fecundidade.   

Diante dessa constatação, delineia-se um paradoxo.  Se por um lado o 

aumento da expectativa de vida tem propiciado aos idosos viver cada vez mais, por 

outro, depara-se com uma sociedade despreparada para atendê-los de forma 

satisfatória em suas necessidades e carências.   

No Brasil, o idoso sofre com a ineficiente política de atendimento, com a 

carência de Instituições e recursos humanosespecializados, e com um sistema de 

aposentadoria precário, que não atende às suas expectativas, num momento tão 

delicado de sua vida, no que diz respeito a uma justa remuneração que atenda as 
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suas necessidades básicas, como por exemplo: o custeio e a manutenção de um 

Plano de Saúde, remédios, alimentação, entre outros.   

Pesquisas ainda apontam que no Brasil nas famílias com baixa renda, é o 

idoso que tem arcado com as despesas, devido ao crescente aumento da taxa de 

desemprego, ficando mais distanteainda a possibilidade desse idoso  ter uma boa 

qualidade de vida. 

Tais fatos, vem preocupando e chamando à atenção de diversos setores da 

saúde, que tem se movimentado, através da realização de pesquisas, estudos e 

planejamentos a fim de reparar e prevenir maiores danos a essa população. 

Estima-se que em 2050 o Brasil será o 6º país do mundo em número de 

idosos com mais de 60 anos. 

 

3.2 A FUNÇÃO DA MEMÓRIA NO IDOSO  

 

Imagem 19 – Janelas da memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/ 
19909/alteracoes-de-memoria-depressao-e-demencia 

 

3.2.1 Ressignificando o passado 

De acordo com Bergson apud Damasceno (2011), há dois tipos de memória:A 

1ª memóriaconstitui-se através das repetições motoras, na relação com o agir no 

presente;  

http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/
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Já a 2ª memória é definida pelo ato de imaginação, ou seja, imagens 

produzidas que remetem a um momento significativo do passado. 

Com base na teoria bergsoniana, Novaes (2000, p. 105), complementa 

afirmando que:  

Há dois tipos de memória: a denominada memória-hábito adquirida pelo 
esforço da atenção e da repetição de gestos ou palavras, como se fosse um 
exercício que se coloca à disposição da vida cotidiana e graças à qual 
mantem-se os acervos históricos e culturais. 
Quanto ao outro tipo, refere-se à memória pura, pressupõe que ao se 
atualizar na imagem-lembrança, traz à tona da consciência momentos 
únicos, singulares, não repetidos e irreversíveis, nela a imagem-lembrança 
refere-se a situações definidas individualizadas, enquanto que na memória 
hábito ela é incorporada às práticas do dia a dia. 

 

De acordo com Novaes, (2000), o idoso tem o potencial de evocar, de 

memorizar e de utilizar imagens-lembranças, ou seja, lembram com mais facilidade 

de fatos antigos, devido seu significado especial, mas tem dificuldade de reter e fixar 

fatos recentes,devido a um possível desgaste dos neurônios e circuitos cerebrais ou 

por dar a estes pouca importância e significado. À medida que evoca o passado 

ressignifica sua vida. Porém para que as lembranças produzam o fenômeno da 

‘ressonância’ emocional e afetiva, faz-se necessário que suas narrativas sejam 

ouvidas. 

Entretanto, os constantes avanços tecnológicos das últimas décadas tem 

obrigado o homem a viver num ritmo cada vez mais acelerado. Às vezes tem-se a 

impressão de que os dias, as semanas, os anos estão transcorrendo com mais 

rapidez, e com isso, a memória vai ficando cada vez mais comprometida, pois 

agindo desta forma mecanicista, sem prestar atenção ou se dar conta do que está 

sendo feito, pouco consegue reter em sua memória.  Tem-se dado mais valor a 

quantidade do que a qualidade. 

Na modernidade tem-se mantido o olhar cada vez mais voltado para o futuro, 

esquecendo-se do passado,de sua história, buscando sempre uma forma de se 

superar, de ter resposta e solução para tudo, utilizando-se de meios cada vez mais 

curtos, pulando etapas, criando trilhas, ancorando-se nosmeios tecnológicos para 

organizar sua vida e seus projetose deixando de lado o convívio de pessoas mais 

amadurecidas, para nelas se amparar e com elas aprender. E com isso tem-se 

perdido, num vazio existencial, num viver sem memória, por não estar alicerçado em 

suas raízes. 
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Isso tem lhe proporcionado viver num constante dilema, qual seja deixar-se 

levar pelas exigências trazidas pela modernidade no qual é preciso acompanhar e 

se manter atualizado, aceito e ativo, ou rebelar-se vivendo um dia de cada vez, 

priorizando seu mais profundo e valioso bem, sua própria humanidade. 

Neste contexto, o idoso, devido às suas limitações,não consegue mais 

acompanhar essa corrida contra o tempo,vendo-se isolado, esquecido, num universo 

cada vez mais distante e impróprio. Suas memórias, suas histórias, seu legado, não 

são considerados diante da falta de tempo, paciência ede ouvidos que possam 

creditar-lhes mais atenção. Citando Novaes (2000, p. 106) “Uma das características 

da relação do adulto com o velho é a falta de reciprocidade que se traduz, muitas 

vezes, por uma tolerância artificial, sem calor ou sinceridade.” 

Diante dessa constatação, o idosoencontra significado em sua existência 

anterior, ancorando-se no passado, pois é para lá que o seu interesse volta-se por 

encontrar nestes, fatos mais significativos de sua vida,e também porque sua 

memória pregressa torna-se cada vez mais viva, ou seja, é o passado tornando-se 

cada vez mais presente.  Por outro lado, com a diminuição de suas capacidades 

cerebrais para reter informações, o presente e o futuro, já não chamam tanto a sua 

atenção e por isso já não são tão significativas. 

 “Na velhice cresce a nitidez e o número de imagens de outrora, exigindo, 

contudo, essa capacidade de relembrar, um espírito desperto que não confunda a 

vida atual com aquela que já passou.”(Ibidem, p. 107) 

Assim, a fim de que possa deslocar sua atenção do passadopara o presente, 

sem confundi-los, para que sua narrativa encontre ‘ressonância’emocional e afetiva, 

para se sentir vivo, presente e valorizado o idoso precisa de atenção, precisa ser 

ouvido, sua história precisa ser perpetuada. É o momento que, segundo Bosi, o 

(1994, p. 81), o idoso pode: 

[...] desempenhar a alta função da lembrança. Não porque as sensações se 
enfraquecem, mas porque o interesse se desloca, as reflexões seguem 
outra linha e se desdobram sobre a quintaessência do vivido. Cresce a 
nitidez e o número de imagens de outrora, e esta faculdade de relembrar 
exige um espírito desperto, a capacidade de não confundir a vida atual com 
a que passou, de reconhecer as lembranças e opô-las às imagens de 
agora.  
 

É a sua história que orientará, dando forma e sentido a existência de outras 

gerações. Vão nortear caminhos,e podem enriquecer o panorama existencial do seu 

núcleo familiar, e de outrosque fazem parte do seu convívio, criando e fortalecendo 
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elosintergeracionais, preparando-os para o viver em sociedade. Através de sua 

experiência e maturidade é que as crianças e os jovens reafirmam-se, ao colocarem 

em prática suas orientações e exemplos. Não basta redigir normas de conduta e 

regras de bem viver a fim de se educar e de preparar o indivíduo para a vida em 

sociedade, mas sim edifica-las através do exemplo, pois é dessa forma que melhor 

se aprende e se apreendem novas informações. 

Bosi (1994, p. 73), reafirma tal constatação quando descreve que: 

A criança recebe do passado não só os dados da história escrita; mergulha 
suas raízes na história vivida, ou melhor, sobrevivida, das pessoas de idade 
que tomaram parte na sua socialização. Sem estas haveria apenas uma 
competência abstrata para lidar com os dados do passado, mas não a 
memória. 
 

Com relação à memória do idoso, frente aos acontecimentos do presente, na 

qual se apresenta embotada e fugidia, pode-se pensar que a naturezaestá lhe 

concedendo um refrigério, um descanso, um tempo para que ele possa ter acesso 

ao passado de forma mais nítida a fim de dar maior sentido a sua existência, 

proporcionando-lhe momentos de reflexão e contemplação. Por outro lado, não só a 

natureza contribui para isso, mas seu alijamento dos compromissos profissionais e 

sociais abre mais o acesso para que lembranças de outrora sejam evocadas. É 

dessa forma que o idoso encontra ânimo para viver o presente. Segundo Bosi, 

(1994, p. 83): 

Quando a sociedade esvazia seu tempo de experiências significativas, 
empurrando-o para a margem, a lembrança de tempos melhores se 
converte num sucedâneo da vida. E a vida atual só parece significar se ela 
recolher de outra época o alento. O vínculo com outra época, à consciência 
de ter suportado, compreendido muita coisa, traz para o anciãoalegria e 
uma ocasião de mostrar sua competência. Sua vida ganha uma finalidade 
de encontrar ouvidos atentos, ressonância. 

 
Foi-se o tempo em que era comum ver crianças e jovens reunidos em torno 

de um idoso para dele ouvir histórias, fictícias ou reais, traduzidas e enriquecidas ao 

sabor de suas reminiscências. No entanto, a mídia, os livros, e outros meios de 

comunicação privaram o idoso desta tarefa, qual seja a de transmitir para outras 

gerações a história viva de quem testemunhou diversos acontecimentos históricos. 

De acordo com Bosi (1994, p. 85): “A arte da narração não está confinada nos livros, 

seu veio épico é oral. O narrador tira o que narra da própria experiência e a 

transforma em experiência dos que o escutam.” 

Portanto, a perda é sentida pelos dois lados, não é dado mais crédito a 

narrativa feita pelo idoso e a criança e o homem moderno são privados, vez por 
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outra, de se entregar ao devaneio, pois sua memória que está fixada nas atividades 

habituais e nos compromissos sociais, não lhes dão trégua e espaço para a vida 

contemplativa.  

Se existe uma memória voltada para ação, feita de hábitos, e uma outra que 
simplesmente revive o passado, parece ser esta a dos velhos, já libertos 
das atividades profissionais e familiares. Se tais atividades nos pressionam, 
nos fecham o acesso para a evocação, inibindo as imagens de outro tempo, 
a recordação nos parecerá algo semelhante ao sonho, ao devaneio, tanto 
contrasta com nossa vida ativa. Esta repele a vida contemplativa. (BOSI, 
1994, p. 81) 

 

Há de se repensar que rumo essa tendência resultará futuramente. De acordo 

com Novaes (2000, p. 106), “Há dimensões do fenômeno de aculturação que, sem o 

testemunho dos velhos, os adultos não alcançariam, provenientes do reviver do que 

se perdeu nas tradições e na história.” 

 

3.2.2 Estímulos que favorecem o exercício da memória na terceira idade 
 
 

Imagem 20 - Contando neurônios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/recontando_neuronios.html 

 

Tendo em vista a peculiaridade que o assunto requer, os dados aqui 

apresentados baseiam-se em observações feitas pelos seguintes autores: Katz e 

Rubin. 

De acordo com Katz e Rubin (2000): O interesse para a preservação e o 

aumento da energia mental a partir da meia-idade tem crescido cada vez mais, face 

o aumento da expectativa de vida. Baseada em pesquisas recentes realizadas por 

neurocientistas com o propósito de se conhecer mais os processos cerebrais na 
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terceira idade, muitos mitos com relação ao declínio e a diminuição das capacidades 

cerebrais da pessoa idosa, estão sendo derrubados. 

Durante os últimos dez anos, a questão da morte das células cerebrais com 
o envelhecimento, tem sido reexaminada por inúmeros cientistas, usando 
métodos muito mais acurados dos que eram disponíveis antes. As 
conclusões são claras. Estudos como os de Stephen Buell, DorothFlood e 
Paul Coleman, na Universidade de Rochester, descobriram que nas 
pessoais normais o número de células nervosas não muda muito, mesmo 
na idade avançada. (KATZ e RUBIN, 2000, p. 152). 

 

Segundo Katz e Rubin, (ibidem) pesquisas também comprovaram que o 

declínio mental sentido a partir da meia-idade, não se dá em decorrência da morte 

frequente de células nervosas e sim pela redução do número de dentrites, 

responsáveis por receber informações de outras células nervosas, por meio das 

conexões chamadas sinapses.  

Tais conexões se não ocorrerem satisfatoriamente, podem causar o 

atrofiamento dos dentrites, reduzindo assim a eficácia do cérebro parareter novas 

informações na memória e para resgatar informações antigas. Por outro lado, 

pesquisas recentes demonstraram que neurônios desgastados podem reproduzir 

dentrites para remediar as perdas. 

Tomando como base essas pesquisas é que se constituiu uma nova teoria de 

exercício cerebral, a Neuróbica (termo criado em menção ao exercício físico), cujo 

objetivo é o de melhorar a capacidade mental do indivíduo com um programa de 

exercícios cerebrais, promovendo experiências que o levem a executar atividades 

fora da rotina, utilizando os cinco sentidos de forma não habituais, a fim de ampliar 

os estímulos cerebrais, associando diferentes tipos de informações. 

Os citados autores ainda advertem que há uma tendência no adulto de não 

fazer uso de experiências multissensoriais, pois à medida que envelhece, o 

indivíduo, sente necessidade de evitar novas experiências a fim de tornarfácil seu 

cotidiano, e com isso adere cada vez mais a atividades rotineiras pouco variadas e 

muito previsíveis. Em consequencia, suas atividades cerebrais vão se debilitando, à 

medida que não as exercita. 

Como os comportamentos de rotina são quase subconscientes, costumam 
ser efetuados com um mínimo de energia cerebral e proporcionam pouco 
exercício para o cérebro. O poder do córtex de formar novas associações á 
altamente subutilizado. (Ibidem, p. 35). 
O cérebro humano está preparado, em termos de evolução, para procurar e 
reagir ao que é inesperado ou inusitado, como novas informações 
absolutamente inéditas vindas do mundo exterior. É o que estimula o 
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cérebro. Ao reagir à novidade, a atividade cortical aumenta em mais e 
variadas áreas do cérebro. (KATZ e RUBIN, 2000, p. 36) 
 
 
 

3.2.2.1 Alguns exercícios propostos pela Neuróbica 

Nesta subseção serão apresentados alguns dos exercícios sugeridos por Katz 

e Rubin (2000), em sua obra: Mantenha o seu cérebro vivo: exercícios 

neuróbicos para ajudar a prevenir a perda de memória e aumentar a 

capacidade mental. 

 

 

Imagem 21 - Exercitando o cérebro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://ekr2.blogspot.com.br/2011/04/neurobica.html 

 

1. Preparar cinco latas com cheiro de variadas essências. Cada essência 

deve ser associada a um lugar específico, por exemplo, ao passar por um 

local significativo, abre-se a lata e o cheiro é então exalado por alguns 

momentos, conectando-seàquele local uma referência olfativa. Tal 

exercício gera um ‘mapa’ olfativo no cérebro, estimulando áreas cerebrais 

que favorecem acompanhar esta trajetória com as regiões corticais que 

decifram os odores. 
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2. Sentir diferentes texturas com os olhos fechados, utilizando não somente 

os dedos, mas o rosto, os lábios, os braços e pernas, pois todos são 

receptores do tato. Tal exercício favorece não só a ampliação quanto a 

novas ligações das áreas do cérebro ligadas ao tato. 

 

3. Ler em voz alta, alternando os papéis de leitor e ouvinte. Áreas específicas 

dos hemisférios, esquerdo e direito do córtex, são ativadas pela audição, 

enquanto o falar ativa o córtex motor nos dois lados do cérebro e o 

cerebelo. 

 

4. Associar um estímulo auditivo (música) a um aroma específico. Abrindo 

uma lata de cheiro, por exemplo, ouvindo uma música predileta, aspira-se 

fundo cada vez que ouvir a canção. A música e o cheiro são poderosos 

estímulos capazes de remeter a diferentes emoções.  

 

5. Ver os objetos sob um novo foco, através de filtros ópticos de cores 

diferenciadas na lâmpada.  As cores remetem a fortes associações, 

favorecendo o despertar de sentimentos distintos com relação a 

determinados objetos ou situações corriqueiras. 

 

6. Associar um gosto a uma lembrança do passado. Alguns alimentos ativam 

e exercitam a memória ou circuitos cerebrais. 

  

Como o presente estudo trata de fotografia pode-se adaptar um exercício 

associando o uso da fotografia a diversos estímulos tais como sons, cheiros, gostos, 

cores, entre outros, favorecendo e estimulando com isso a evocação de memórias 

do passado. 
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CAPÍTULO 4 

 

FOTOGRAFIA 

 

 

Imagem 22 – Lambe-lambe 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em:  http://forquilhaontemhojeesempre.blogspot.com.br 
 

[...] a fotografia é a arte que, numa superfície plana, com linhas e tons, imita 
com perfeição e sem qualquer possibilidade de erro a forma do objeto que 
deve reproduzir. Sem qualquer dúvida a fotografia é um instrumento útil à 
arte pictural. É manejada muitas vezes com gosto por gente culta e 
inteligente, mas, afinal, nem se cogita compará-la com a pintura. 
 

Charles Baudelaire 
 

 

4.1 DAS PINTURAS RUPESTRES À FOTOGRAFIA 

 

4.1.1 Pinturas rupestres 

Desde a era pré-histórica, observa-se no homem a necessidade de retratar-se 

e de retratar sua vida cotidiana, como forma de marcar sua presença no mundo,de 

documentar sua história, tornando-a conhecida para outras gerações, outros povos e 

culturas. 

De acordo com Santos (2004, p. 232): 

http://forquilhaontemhojeesempre.blogspot.com.br/
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“Desde os tempos mais remotos, o homem deixa sua marca por meio de 

formas e contornos esculpidos nas cavernas: fotografias do real, do imaginário, 

documento histórico.” (SANTOS, 2004, p. 232) 

Através de imagens feitas nas cavernas, talvez o homem pretendesse através 

do fato documentado, tomar posse daquele momento, eternizando-o, ou utilizava os 

registros para que pudesse orientar-se futuramente, tal como se faz hoje, quando 

diários e agendas são utilizados para o registro das atividades diárias, a fim de 

marcar e ajudar na memorização dos compromissos e acontecimentos passados. 

No entanto, pesquisas apontam que, para o homem primitivo as pinturas, 

possuíam uma função religiosa.  A maioria das pinturas encontradas dos homens 

pré-históricos ficava em cavernas não habitadas, ou seja, em locais onde eram 

somente destinados para a pintura. Portanto, torna-se plausível pensar que estas 

pinturas tinham como papel, em sua sociedade, de representar um culto religioso.   

Nestas pinturas, os animais eram predominantemente retratados e com 

minúcias, a ponto de ter sua musculatura pintada com muitos detalhes. Considera-

se a possibilidade de que os homens primitivos ao pintar um animal, o faziam por 

acreditar que, não só o possuiriam, mas como também teriam a sua força e 

presteza.  

Por outro lado, a figura humana era representada geralmente de forma 

estilizada e com algumas deformações, embora soubessem fazê-la com realismo, o 

que levava a crer que tinham certo receio, caso assim o fizessem, de estarem 

possuindo seu espírito.  

                                         Imagem 23 – Pintura Rupestre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://hypescience.com/cores-de-uma-obra-de-arte-antiga-vem-de- 
microorganismos/ 
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Motivado por esse interesse e tomado pelo forte impulso criador o ser 

humano foi desenvolvendo através dos tempos meios de captar imagens de si 

mesmo e do seu cotidiano. De acordo com pesquisadores da arqueologia, o homem 

pré-histórico utilizava em suas pinturas pigmentos obtidos através da mistura de 

diversos materiais, tais como minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e 

sangue. Esses materiais eram triturados e misturados na gordura de animais 

abatidos em caça.  Constatou-se que no período neolítico houve o começo do 

registro da figura humana em suas atividades cotidianas. 

Outro período marcante tendo como foco, a representação da figura humana, 

ocorreu na arte do Antigo Egito. Motivada por uma forte crença na vida depois da 

morte, a arte egípcia baseava-se fundamentalmente nessa característica religiosa. 

De acordo com Mella (1981), a arte do Egito Antigo, na retratação da figura 

humana, trazia o rostosempre apresentado de perfil, porém os olhos eram 

desenhados de frente. Os ombros deviam ser vistos e por isso o tronco era 

apresentado de frente, assim como as pernas, os braços, e os dedos das mãos, 

salvo se neste caso, estivessem segurando algo. Essa característica tornou-se muito 

comum na maior parte dos autorrelevos e representações pictóricas do antigo Egito.  

 
Imagem 24 – Pintura Egípcia 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://curteahistoria7.blogspot.com.br/2011/11/arte-egipcia.html 

 

Acredita-se que os egípcios, por terem a convicção de uma vida após a 

morte, enfatizavam na pintura da figura humana, a visão mais clara de cada parte do 

http://curteahistoria7.blogspot.com.br/2011/11/arte-egipcia.html
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corpo, justapondo-as, a fim de torná-las mais parecidas com a realidade, e assim 

poderem viver essa ‘outra vida’ do mesmo jeito como eram antes.  Todavia, pode-se 

supor também tratar-se de um paradoxo, uma vez que, apesar de utilizar um corpo 

humano real para obter a forma, o resultado apresentado figurava-se numa imagem 

um tanto quanto irreal. Outro aspecto desse irreal, observado por pesquisadores, é o 

fato de que o tamanho das imagens, sempre estava relacionado à importância que 

determinada pessoa exercia na sociedade egípcia, ou seja, as pessoas mais 

importantes eram representadas em tamanho maior. Desta forma, o Faraó era 

sempre maior do que sua esposa. Em seguida, pela ordem de tamanho, vinham os 

sacerdotes, os escribas, os soldados e por fim o povo. Porém nem sempre o 

tamanho do Faraó correspondia à realidade, tratando-se desta forma, não de uma 

representação do real e sim uma idealização.  

 

 4.1.2 Retratos de Fayum 

Ainda de acordo com pesquisadores da arte, no período Grego romano, as 

figuras humanas adquiriram um aspecto mais próximo do real, pois eram muito fiéis, 

assim representadas nos retratos de Fayum que caracterizavam um período da arte 

no Egito ocupado pelos Romanos.  

 

Imagem 25 – Retratos de Fayum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.protestantedigital.com/ES/Blogs/articulo/2885/Retratos-de-fayum-sin-

futuro-visible 



65 
 

Acredita-se, que os retratos de Fayum eram feitos enquanto as pessoas 

estavam vivas, porém o objetivo era que fossem utilizados após sua morte, pois 

muitos deles foram encontrados sobre seus corpos mumificados. Especula-se 

também a possibilidade destes fazerem parte da decoração da casa da pessoa 

retratada. 

Os Retratos de Fayum (Fayyum, Faiyum ou Faium) é o termo moderno para 
um tipo de retrato realista pintado sobre madeira (carvalho, cedro ou 
cipreste) em múmias egípcias do Egito romano. Os retratos são inovações 
que datam da época da ocupação Romana do Egito, e eram comuns desde 
o Delta do Nilo até a Núbia. (WIKIPÉDIA, 2013, s/p) 

 

Assim como nos outros períodos, os retratos de Fayum eram feitos com um 

objetivo religioso. Por outro lado, foi constatado que os retratos de Fayum 

representaram a primeira arte do retrato que se tem conhecimento e as mais bem 

conservadas pinturas daquele período.   

 

4.1.3 O retrato pictórico 

De acordo com estudiosos, o retrato pictórico é um estilo de pintura que tem 

como objetivo reproduzir o aspecto real, na maior parte de um ser humano, mas 

animais também podiam ser representados. Há tempos atrás eram feitos sobre 

encomenda para retratar indivíduos ricos e poderosos, estendendo-se mais tarde à 

classe média com a encomenda de retratos pelas famílias e entre colegas. 

Atualmente, as encomendas deste tipo de pintura são feitas pelos governos, 

corporações, associações ou indivíduos. São representações de documentos de 

família ou de Estado, bem como lembranças da pessoa retratada. Quando o artista 

retrata a si mesmo trata-se de um autorretrato.  

O autoretrato pode ser considerado como um subgênero dentro do mais 
amplo do retrato. Na Idade Média os artistas não assinavam a obra, mas 
podiam aparecer na cena religiosa. Os autoretratos produzem-se 
geralmente com ajuda de um espelho, e o resultado acabado é um retrato 
da imagem no espelho, o inverso ao que ocorre num retrato normal, em que 

o modelo e o artista estão sentados um frente ao outro.(WIKIPÉDIA2013, 

s/p) 

De acordo com pesquisadores da pintura pictórica, é possível encontrar a 

origem do retrato em períodos pré-históricos, embora poucos resquícios deletenham 

sido encontrados intactos até então. No período renascentista a pintura ressuscitou 

o retrato pessoal, alcançando lugar de destaque na sociedade daquela época, sendo 

considerado objeto de status social e financeiro.  Os grandes pintores como 

Leonardo Da Vinci, Michelangelo e Rafael, considerados gênios, adotaram essa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
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tendência, e elevaram a pintura do retrato a um novo patamar, de aceitação e 

mudanças na forma de capturar a realidade. 

Imagem 26 – Gioconda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.mountainsoftravelphotos.com/index.html 

 

A partir do período renascentista, outras formas de se retratar através da 

pintura foram surgindo, tais como retratos miniaturizados ou pintados, que eram 

divulgados entre pessoas da corte para fins matrimoniais, permanecendo comum até 

o advento da fotografia. Com isso, os pintores que se dedicavam a esse ofício, 

desenvolveram muita habilidade na pintura de miniaturas, e logo passaram a 

produzir retratos de perfil sobre medalhas ou medalhões tornando assim populares. 

Outra forma que popularizou o retrato pintado foi o que se destinava ao 

comprometimento, neste mesmo período na Itália. Já no período do Alto 

Renascimento, alguns dos retratos pintados, por serem muito pequenos eram 

cobertos por tampas protetoras, em outros casos era comum mesclar retratos de 

figuras importantes nas cenas, que poderiam variar de sacras a profanas. Os 

pintores italianos do Alto Renascimento representavam os seus modelos de meio 

corpo, as poses eram solenes, com trajes bem sóbrios. 

Houve no período renascentista uma melhora na representação das 

expressões faciais que sinalizavam diferentes emoções. O pintor Rembrandt, 

considerado um dos grandes retratistas deste período, utilizou diferentes formas de 
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expressões de rosto humano, principalmente na maior parte dos seus autorretratos, 

dandomargem para que alguns pintores demostrassem  interesse pela reprodução 

de caricaturas, termo esse  atribuído aos  pintores da família Carracci em finais do 

século XVI em Bolonha, Itália. 

 Enfim, em diferentes partes do mundo, em períodos distintos houve um 

crescente interesse pela arte de reprodução de retratos conforme Mandarino (2013) 

que faz uma descrição dos estilos de reprodução de retratos, em diferentes épocas: 

Os artistas de estilo rococó, que tinham como característica uma arte 

complexa e rica em detalhes, foram mestres do retrato refinado.  

Na escola britânica, os primeiros grandes retratistas especializaram-se em 

vestir os seus modelos de um modo chamativo. 

Na Espanha Jean Ranc, introduziu no século XVIII o retrato de corte francês, 

elegante e carregado. Também na Espanha dos primeiros Bourbons trabalharam 

com o refinado retratista italiano JacopoAmigoni e o alemão Anton Rafael Mengs, no 

estilo rococó. 

Nos Estados Unidos, John SingletonCopley, dentro do refinado estilo britânico 

destacou-se por retratos de corpo inteiro e miniaturas. 

Os artistas neoclássicos no fim do século XVIII e princípios do XIX deram 

continuidade ao estilo de representar os sujeitos à última moda. 

Os artistas românticos que trabalharam durante a primeira metade do século 

pintaram retratos de líderes, belas mulheres e agitados sujeitos, mesclando cores 

vivas e iluminação dramática, oscilando para o “clima” deprimente. 

Os realistas do século XIX criaram retratos representando pessoas de classe 

baixa e média. Courbet pintou autorretratos com diferentes formas de expressão. O 

mais renomado pintor de retratos nos Estados Unidos foi Thomas Eakins, que 

produziu seus retratos introduzindo no realismo uma forma inovada de franqueza. 

Os impressionistas, como Edgar Degas, Monet e Renoir surgiram na década 

de 1870. O primeiro destacou-se com o Retrato da família Bellelli, um de seus mais 

bonitos trabalhos. Monet e Renoir, devido à escassez de recursos, usavam seus 

familiares e amigos como modelos, pintando individualmente ou em grupos 

pequenos, em ambientes fechados com bastante iluminação ou ao ar livre.  

Artistas alemães como Otto Dix e Max Beckmann produziram interessantes e 

retratos expressionistas. Beckmann produziu vinte e sete obras neste estilo.  
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Modigliani pintou muitos retratos no seu estilo alongado dando ênfase ao estudo 

estrito da forma e da cor.  

A arte britânica esteve representada pelos vorticistas, que pintaram alguns 

importantes retratos nos primórdios do século XX.  

Nas décadas de 40 e 50, a produção de retratos na Europa e América entrou 

em decadência, devido ao aumento de interesse pela abstração e a arte não 

figurativa, vindo a ressurgir nas décadas de 60 e 70, por intermédios dos artistas 

ingleses como Lucian Freud e Francis Bacon, que criaram obras muito significativas.  

 

4.1.4 A Câmara escura 

 

Imagem 27 – Câmara escura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.geocities.ws/saladefisica8/optica/camara.html 

 

A descoberta da fotografia não foi criação de um só inventor. Em vários locais 

do mundo, diversos inventores experimentavam uma forma de aperfeiçoar a 

reprodução de imagens e desenhos. 

Existem indícios de que um estudioso árabe, Alhazem, foi quem primeiro 

descreveu a câmara escura em princípios do século XI, porém em 1558, consta que 

na Itália, Giovanni Baptista Della Porta também, publicou uma descrição 

pormenorizada da câmara e suas finalidades. A câmara possuía um orifício de um 

lado e a parede à sua frente pintada de branco, quando determinada figura era 

colocada em frente do orifício, do lado de fora do compartimento, sua imagem era 

http://www.geocities.ws/saladefisica8/optica/camara.html
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projetada invertida sobre a parede branca. Ao longo do tempo algumas modificações 

foram alternadamente testadas a fim de melhorar cada vez mais a imagem, como a 

diminuição do orifício onde a imagem era projetada, que não obteve um bom 

resultado, pois a imagem ficava cada vez mais escura à medida que era diminuída. 

Para solução desse impasse GirolamoCardano, em 1550, propôs o uso de uma 

lente biconvexa na entrada do orifício a fim de aumentá-la e assim tornar mais nítida 

a imagem.  

No período renascentista, Leonardo Da Vinci, descreveu o processo para 

captura das imagens, através da câmara escura.  

As chamadas “câmaras escuras” eram utilizadas por artistas, pintores, 
desenhistas e ilustradores para o registro da natureza, das pessoas e do 
mundo. “Em ambas as situações – antes e após o advento da fotografia – o 
homem buscou destacar do mundo visível um fragmento deste, cuja 
imagem, tal como se formava na câmara obscura, se destinava a ser 
materializada sobre um dado suporte, seja na forma de um desenho, seja 
na forma de uma fotografia”. (BURMESTER, 2006, p. 4). 

 
Vários artistas passaram a utilizar a câmara escura e, antes do advento da 

fotografia, em diversos pontos do mundo inventores trabalhavam o seu 

aprimoramento a fim de tornar cada vez mais nítidas as imagens projetadas na 

câmara até a criação do diafragma. 

Até então já era possível reproduzir uma imagem devidamente nítida, na 

câmara escura, porém imprimir essa imagem sobre o papel sem a interferência do 

artista só foi alcançada com o desenvolvimento da química.   

           De acordo com Bumester, a câmara escura foi a primeira grande descoberta 

da fotografia. Thomas Wedgwood foi o primeiro a tentar captar uma imagem através 

da ação da luz, porém não só ele, mas muitos outros pesquisadores tiveram 

dificuldades para fazer com que a imagem fixada no papel permanecesse por mais 

tempo.  

O francês NicéphoreNiépce deu continuidade ao processo iniciado por 

Wedgwood, encontrando êxito no processo de fixação da imagem, porém as 

primeiras imagens captadas precisavam ficar no mínimo 8 horas de exposição à luz. 

Paralelamente o inventor francês Daguerre, na mesma época aperfeiçoou o 

método fotográfico criado por Niépce, e foi o primeiro a apresentar a técnica à 

comunidade científica europeia, sendo por esse motivo em alguns setores 

considerado inventor da fotografia, dando início após esse períodoao processo de 

comercialização de imagens fotográficas, conhecido como Daguerreótipo. 
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Imagem 28 - Daguerreótipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.polvo.com.br/mes-da-fotografia/ 

 

O advento da fotografia veio revolucionar a forma de se reter a memória, e a 

de se ver o mundo e modificar o comportamento da sociedade.  

Com o surgimento da fotografia, o homem passou a ter um conhecimento 
mais preciso e amplo de realidades que lhe eram, até aquele momento, 
distantes, acessíveis unicamente pela tradição escrita, verbal e pictórica. A 
fotografia possibilitou uma nova forma de apreensão do real, aproximando 
pessoas, lugares e culturas. (BURMESTER, 2006, p. 4). 

 

Segundo pesquisadores, osurgimento da fotografia impactou no século XIX, o 

trabalho dos retratistas da época, que já trabalhavam com a câmara escura como 

auxiliar na pintura. Muitos daqueles profissionais migraram para fotografia, inclusive 

Baudelaire, que considerava a fotografia um ‘inimigo da arte’. Por ser de baixo custo 

com relação à pintura de um retrato, a fotografia atraiu diversos simpatizantes da 

pintura: 

Ao proporcionar uma alternativa barata, a fotografia suplantou grande parte 
a pintura de retrato. Alguns artistas realistas, como Eakins e Degas, 
entusiastas da fotografia, encontravam-na útil como ajuda na composição. 
Dos impressionistas em diante, os pintores de retratos buscaram uma 
miríada de formas de reinterpretar o retrato para competir efetivamente com 
a fotografia. Sargent e Whistler, entre outros, ampliaram a sua técnica para 
criar efeitos que a câmara não podia captar. (WIKIPÉDIA, 2013, s/p) 
 

 Muitos pintores e ilustradores mudaram para o ramo da fotografia e inúmeros 

ateliês rapidamente se estabeleceram para fins comerciais de serviços fotográficos, 

sendo o retrato o de maior procura. Ter uma fotografia da família ou de uma pessoa 
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substituiu todo o ritual elaborado através da reprodução dos feitos através da 

pintura.   

A fotografia foi um dos inventos que mais rapidamente evoluiu ao longo do 

tempo, caracterizando assim seu importante papel na vida das pessoas e na 

sociedade: o de retratar o indivíduo, reafirmando sua passagem pelo tempo, dando-

lhe a noção de pertencimento e de reassumir sua condição de existência. 

 

4.2 REVENDO ALBUNS DE FOTOGRAFIA: UMA VIAGEM PELO TÚNEL DO 

TEMPO.  

 

Imagem 29 – Álbum fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Disponível em: http://anacaldatto.blogspot.com.br/2011/09/antigo-album-de-foto-scrapbook.html 

 

 
Amamos tanto a fotografia porque ela é a única máquina do tempo que se 
tem notícia. É uma janela viva, que nos transporta para o passado ou para 
qualquer realidade paralela de forma lúdica e nostálgica. 

Marina Bitten 
 

 

Pode-se comparar a lente de uma câmera fotográfica com a abertura da 

entrada de um túnel. Tal comparação sugere que tanto a lente como a entrada do 

túnel pode nos levar para algum lugar no tempo, recente ou longínquo e cujo destino 

remete a uma imagem congelada do passado, rica de significados e sentimentos e 

que vão mexer com a imaginação de quem as vê.   

http://anacaldatto.blogspot.com.br/2011/09/antigo-album-de-foto-scrapbook.html
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A fotografia funciona em nossas mentes como uma espécie de passado 
preservado, lembrança imutável de certo momento e situação, de certa luz, 
de determinado tema, absolutamente congelado contra a marcha do tempo. 
(KOSSOY, 2005, p. 42). 

 
Rever álbuns fotográficos propicia uma retrospectiva no tempo, o resgate de 

muitas lembranças acessadas através de imagens ‘congeladas’, que podem sempre 

ser revisitadas no momento que se desejar, pois o acesso é facilitado pelo seu 

arquivamento, representando assim verdadeiros ‘relicários de memórias’.  De acordo 

com Weiser (1995, p. 24) 

Álbuns fotográficos são feitos usualmente para manter recordações, como 
talismãs contra os imprevistos da passagem do tempo, e como prova de 
que a existência e relações com os outros tem importância e faz alguma 
diferença no mundo. 
 

Segundo o ponto de vista de Ribeiro (1991), a fotografia tem um jeito muito 

peculiar de representar a realidade, diferente da pintura ou do desenho, facilitando 

uma interpretação mais apurada das configurações presentes na imagem, pois esta 

não se restringe a uma mera reprodução.Por outro lado, Sontag (2004, p. 28) dá a 

fotografia mais importância do que as imagens em movimento (vídeos): 

[...] porque são uma nítida fatia do tempo, e não um fluxo. A televisão é um 
fluxo de imagens pouco selecionadas, em que cada imagem cancela a 
precedente. Cada foto é um momento privilegiado, convertido em um objeto 
diminuto que as pessoas podem guardar e olhar outras vezes. 

 

Imagem 29 – Túnel do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.materiaincognita.com.br/com-a-bola-murcha-hermanos-sentem-na-pele-a-
acao-do-tempo/#axzz2fHB91bey 

Pode-se também refletir sobre o forte significado presente nos álbuns 

fotográficos, pois além de carregar histórias de vida, ele de certa forma representa a 
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pessoa do indivíduo, constituindo sua identidade, ou seja, representando todos os 

valores, tradições e costumes do seu núcleo familiar, como se o próprio álbum 

formado por pequenos fragmentos de vida ora concentrados num só lugar, 

sintetizasse à sua própria imagem. 

Realmente, uma coleção de fotografias instantâneas é uma forma de 
autorretrato. A seleção de imagens, suas organizações, apresentação, e 
particularmente seu pessoal significado para o cliente pode contribuir com 
muitas camadas de adicional significância e informação para a exploração 
pessoal do cliente. (WEISER, 1999, p. 24) 
 

Presente em nossas vidas desde muito tempo, os álbuns fotográficos 

cumprem um importante papel na vida das pessoas, no arquivamento de 

recordações e no registro de muitas histórias. Imagens congeladas, mas repletas de 

significados, seja contidas nas expressões, na circunstância ou local no qual ela foi 

captada.   

Rever fotos antigas, relembrar fatos passados é um verdadeiro exercício 

mental, pois não só relembramos como também exercitamos a imaginação ao 

pensar nas circunstâncias em que tal foto foi tirada, o que acontecia em torno do 

local, quem as tirou, o que se passava pela mente daqueles que foram fotografados, 

que fatos ocorreram naquela ocasião. Enfim a mente segue uma trilha na qual as 

lembranças são acessadas sendo reacendidas através do estímulo tonificante de 

uma imagem fotográfica. Sobre essa característica da fotografia, Kossoy, (2005, p. 

40), enfatiza: 

Quando apreciamos determinadas fotografias nos vemos, quase sem 
perceber, mergulhando no seu conteúdo e imaginando a trama dos fatos e 
as circunstâncias que envolveram o assunto ou a própria representação (o 
documento fotográfico) no contexto em que foi produzido: trata-se um 
exercício mental de reconstituição quase que intuitivo. 
 
 

Se por um lado, a fotografia é a representação de um fato real que só a 

pessoa fotografada ou quem fotografou podem descrever, também propicia o recriar 

de realidades através do imaginário daqueles que as vê e que não estão ali 

retratados, ou seja, que não fizeram parte daquele passado.  Portanto realidade e 

ficção se confundem, estabelecendo um elo entre passado e presente, 

ressignificando e reconstruindo histórias.  

As fantasias da imaginação individual e do imaginário coletivo adquirem 
contornos nítidos e formas concretas por meio do chamado testemunho 
fotográfico. Se, por um lado, o signo é produto de uma construção/invenção, 
por outro a interpretação, não raro, desliza entre a realidade e a ficção. 
Trata-se, como já vimos, de processos de construção de realidades, 
processos esses que sempre existiram [...].  (KOSSOY, 2005, p.45) 
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Sendo os álbuns fotográficos arquivos documentais, que confirmam um fato 

ocorrido e apassagem por determinada época ou local faz resgatar lembranças do 

passado, a fotografia proporciona reviver momentos esquecidos e dá acesso a 

outras gerações à história vivida pelos seus antepassados.  

Revisitar essas imagens congeladas pode proporcionar aos seus 

protagonistas um verdadeiro exercício mental, que ao contar e recontar suas 

trajetórias de vida a outras gerações vão unindo os diversos fragmentos de cada 

momento significativo, e com isso reapropiam-se de suas memórias, reconstituindo-

as e revitalizando-as. Segundo Ribeiro, (2009, p. 39): “Ao olhar uma fotografia, 

descongelam-se seus conteúdos, permitindo a narrativa de histórias de vida, 

acrescentando, omitindo ou alterando fatos e circunstâncias retratados na foto.” 

Fonte inigualável de recordação e emoção, a fotografia tem um papel 

bastante significativo na vida das pessoas, pois assume a função de narrar a história 

individual ou de um grupo familiar, envolvendo-as afetivamente no contexto histórico 

daquele momento e servindo de referencial para que futuras gerações possam 

perpetuar costumes e valores de seus antepassados.  

Assim sendo, a fotografia exerce o papel de fio condutor que nos ajuda fazer 

o caminho de volta ao passado, atravessando o túnel do tempo, e revivendo 

momentos significativos da vida, como por exemplo, os rituais de passagem, 

costumes típicos de nossa cultura, como casamentos, batismos, festas de 

aniversário, reuniões familiares para comemorar o natal e ano novo, ou pessoas 

queridas, pais, avós, filhos, irmãos. Sobre essa questão assim relata Kossoy (2005, 

p. 43): 

Os homens colecionam esses inúmeros pedaços congelados do passado 
em forma de imagens para que possam recordar, a qualquer momento, 
trechos de suas trajetórias ao longo da vida. Apreciando essas imagens, 
“descongelam” momentaneamente seus conteúdos e contam a si mesmos e 
aos mais próximos suas histórias de vida. 
 

Rever suas fotos antigas também dá ao ser humano a noção de que o tempo 

passou e de sua finitude, tempo esse que deixou suas marcas através das 

experiências vividas. 

Quando o homem vê a si mesmo através dos velhos retratos nos álbuns, 
ele se emociona, pois percebe que o tempo passou e a noção de passado 
se lhe torna de fato concreta. Pelas fotos dos álbuns de família, constata-se 
a ação inexorável do tempo e as marcas por ele deixadas [...] (KOSSOY, 
2012, p.112). 
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Segundo Philippini (2009, p. 30): as fotografias “[...] são registros, arquivos, 

pistas, partes, fragmento de um dicionário de emoções com verbetes e ícones 

afetivos para nos indicar trilhas; expressar e reviver afetos.” 

 [...] elas nos dizem respeito e nos mostram como éramos, como eram 
nossos familiares e amigos. Essas imagens nos levam ao passado numa 
fração de segundos; nossa imaginação reconstrói a trama dos 
acontecimentos dos quais fomos personagens em sucessivas épocas e 
lugares. (KOSSOY, 2012, p. 112). 
 
 

 

4.3 O USO DA FOTOGRAFIA NO ESPAÇO ARTETERAPÊUTICO 

 

Este estudo buscou ressaltar a importância e a contribuição da fotografia no 

espaço arteterapêutico como recurso a fim de promover em mulheres na terceira 

idade o acesso às suas memórias afetivas. O processo deu-se através do confronto 

com imagens do passado, promovendo assim a narrativa de suas vivências, como 

propósito de, a partir da sua reconstrução e ressignificação, dar a estas a noção de 

identidade e pertencimento, fortalecer a autoestima, promovendo a autoafirmação e 

aampliação de suas potencialidades.  

Conforme já tratado anteriormente, verifica-se na atualidade um crescente 

aumento da expectativa de vida, principalmente no gênero feminino, tema 

amplamente divulgado pelos meios de comunicação. 

Assim, tem-se observado uma justa preocupação, tendo em vista o 

despreparo da sociedade para atender às expectativas no que tange a melhoria da 

qualidade de vida desses indivíduos. Em se tratando do gênero feminino há uma 

particularidade que precisa ser levada em consideração, face tratar-se de um público 

que há séculos vem sofrendo o peso do estigma, o quetem  influenciado 

comportamentos autodepreciativos e que estão relacionados à baixa estima, perda 

de identidade, falta de autonomia, entre outros. 

Outro fator relevante, é que atualmente as mulheres que estão na faixa da 

terceira idade, viveram dentro de um contexto cultural no qual não lhe eram dadas 

muitas oportunidades fora do contexto familiar, já que neste tempo eraatribuição 

exclusiva da mulher, os cuidados com a casa, a criação dos filhos, ficando 

responsável pela organização, cuidados e estruturação familiar. Tais atribuições 

fizeram também com que a mulher, paulatinamente fosse perdendo sua identidade, 

vivendo única e exclusivamente para os outros.  
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Por outro lado, pode-se observar que em muitos casos, esta realidade vivida 

pelas mulheres, ao invés de enfraquecê-las, as fortaleceu, fato este não só 

verificado biologicamente, dado o aumento da longevidade predominante neste 

gênero, mas também em relação ao engajamento de atividades em busca de 

suporte que as auxiliem um viver a terceira idade de forma satisfatória.  

Observa-se esse movimento, nos grupos de terceira idade em instituições 

religiosas, em trabalhos voluntários de auxílio aos mais necessitados, em grupos de 

excursões, busca por atividades que promovam a melhoria na qualidade de vida, 

como atividades físicas, entre outros, onde a participação das mulheres é 

predominante. Enfim há uma busca pela mudança de paradigmas e novos 

comportamentos, que de certa forma estão contribuindo para o aumento da 

longevidade, pois se observa que não estão se ‘entregando’ ou aceitando 

imposições que dão ao envelhecimento a categoria de decrepitude.   

O uso da fotografia com o público da terceira idade no espaço arteterapêutico 

pela sua natureza intrínseca tem o propósito principal de fortalecer sua autoestima e 

por consequência, dar-lhe visibilidade e um lugar no mundo que não seja o do 

esquecimento. Esquecimento esse reiterado por séculos em uma cultura equivocada 

que atribui ao envelhecer, características depreciativas.  

Com relação ao uso da fotografia dentro desse contexto Ribeiro, (2009, p. 

37), ratifica:  

Culturalmente aceitas como testemunho de presença. São aliadas 
fundamentais para o resgate da auto-imagem e auto-estima, principalmente 
entre camadas excluídas da população, pois funcionam como antídoto à 
invisibilidade social. 
 

Assim entende-se que a perda ou o enfraquecimento, sentida pelo idoso de 

suas potencialidades, supostamente atribuídas ao fator envelhecimento, pode ser 

potencializada pela influência da sociedade que lhe atribui, maciça e reiteradamente, 

o estereótipo de pouco valia, causando-lhe problemas de ordem psicológica, 

relegando-o ao isolamento, à perda da identidade, à desvalorização de sua 

existência e de sua autoestima e a diminuição de suas capacidades (afetivas, 

motoras e cognitivas). 

O uso da fotografia dentro desse contexto apresenta um poderoso recurso 

terapêutico, pois além de reafirmar para o indivíduo sua passagem pelo tempo, 

contribui paradar-lhe um maior  sentido e valorização a sua existência. Poderá ainda 



77 
 

ter a noção de que deixará como legado para gerações futuras uma trajetória de 

vida a ser narrada e tornada visível para muitos.  

 

Imagem 30 - Linha do Tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

De acordo com Santos (2004, p. 232): A fotografia nos transporta para um 

determinado tempo e resgata na memóriainformações e emoções. É um resgate 

individual e social que registra um momento da vida, situado no tempo e no espaço. 

Promove o encontro da pessoa com seu passado, com imagens carregadas de 

significados e também de perguntas. 

Através da rememoração de momentos significativos de sua vida, o sujeito 

pode reafirmar sua passagem pelo tempo, resgatando a noção de pertencimento e 

identidade, o que irá promover o resgate de suas raízes e a perpetuação de 

costumes e tradições de uma família. Segundo Ribeiro, (2009, p. 45) “A posse da 

própria imagem é ato simbólico de apropriação do próprio ser. Propicia o resgate 

das raízes culturais nas quais se alicerça a singularidade.” 

A partir de fotos antigas, histórias vão sendo narradas e dessa forma a 

memória é reativada e revitalizada. O processo pode ser amplificado com a 

introdução de técnicas de colagens, pinturas, modificação de cenários, onde toda 
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história poderá ser modificada através de alteração da foto, inclusão de 

personagens, mudança de cenários, vestimentas, adereços, entre outros. 

Reportando aos exercícios de neuróbica, propostos por Katz e Rubin (2000), 

podem-se adaptar estes exercícios inserindo fotografias trazidas pelos clientes que 

são dotadas de ricos significados afetivos, e junto a elas associar sabores e cheiros 

que também poderão funcionar como fortes estimuladores da memória. 

Desta forma possibilita-se estabelecer um elo do momento presente com o 

passado, facilitado pelo exercício e estímulo sensorial, podendo assim torná-lo mais 

significativo. São histórias narradas através de imagens que a memória vai 

resgatando à medida que vão sendo revistas através dos álbuns fotográficos.  De 

acordo com Santos (2004, p. 231): 

Em cada transposição, as lembranças emergem trazendo as emoções, as 
sensações vividas. É o encontro do passado no presente. A imagem 
fotográfica contém uma série de informações de um momento passado que, 
quando visto, faz que a memória, traga à tona um contato mais ampliado 
com o tempo vivido. 
 

O estímulo ativo de suas lembranças e memórias por meio de antigas fotos, 

facilitaa reconstrução e a revitalização de sua trajetória de vida, reacendendo em 

suas mentes momentos significativos e consequentemente promovendo o resgate 

de suas raízes, memórias e identidades. Complementando as afirmações acima 

Milani (2010, p. 11) acrescenta: 

A fotografia chama lembranças, os nossos sonhos e nos confronta 
simultaneamente com a realidade. Parece viva, pois reproduz alguma coisa 
que existe, mas ao mesmo tempo, já faz parte do passado. O passado 
distante pode ser visto no hoje e encontrar através da leitura destas 
imagens um novo significado e inserir-se num novo contexto.  
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CAPÍTULO 5 

 

A TEORIA NA PRÁTICA – ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

Este capítulo irá abordaralgumas vivências realizadas no estágio 

supervisionado, cabendo ressaltar que serão apresentadas as sessões mais 

significativas do Estágio, com o objetivo de sinalizar e ilustrar a evolução das idosas 

durante o processo. 

 

5.1 CASUÍSTICA 

 

5.1.1 Descrição da população 

          Local: Paróquia São João Batista 

          Nº de participantes: 09 

         Diagnóstico: Grupo composto de mulheres na faixa dos 60 aos 82 anos, sem 

nenhum comprometimento motor ou psíquico,de pequeno poder aquisitivo,com nível 

de escolaridade primária, com baixa autoestima e pouca autonomia. 

  

5.1.2Momentos do processo 

O estágio teve como pré-requisito um total de 90 horas desenvolvidas em 36 

sessões, com duração de 2h e 30m uma vez por semana. A duração desse 

processo que iniciou em 15.03.12 e foi finalizado em04.12.12foi de 09 meses, sendo 

as sessões divididas em três ciclos psicodinâmicos de abordagem terapêutica breve 

e avaliadas por sessões de Supervisão individual e coletiva. 

 

1º Ciclo – Diagnóstico (12 sessões) 

Neste primeiro ciclo o objetivo principal é favorecer o desbloqueio e 

desenvolvimento da capacidade criadora, identificar as demandas e necessidades 

mais relevantes das idosas e traçar um perfil do grupo. 

 

2º Ciclo – Desdobramento - Estímulos geradores (12 sessões) 
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Neste segundo ciclo o objetivo principal é trabalhar com o campo simbólico 

referente à hipótese diagnóstica definida no primeiro ciclo. 

Assim a meta terapêutica foi trabalhar a autonomia, a autoconfiança e a 

autoestima, bem como a ampliação da compreensão dos conteúdos simbólicos 

identificados no ciclo anterior. 

 

3º Ciclo – Processo Autogestivo (12 sessões). 

 Neste último ciclo, o objetivo principal é fortalecer a autonomia das 

participantes viabilizando as propostas apresentadas pelas idosas. Este ciclo é 

autogestivo e as idosas são estimuladas a liderar o processo sugerindo as 

atividades. 

 

5.1.3  Sessões mais significativas 

 Para ilustrar cada ciclo, foram escolhidas de trêsa quatro sessões, totalizando 

dez sessões das mais significativas. 

 

1º CICLO – DIAGNÓSTICO 

 

2ª Sessão 

Nº de participantes: 08 ( C, CR, E, MN, MT, Se, SF e SR) 

Atividade: Aplicação de pigmentos no papel molhado e monotipia 

Realizado em: 22.03.12 

 

                 Imagem 31– Mergulhando nas cores 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Acervo pessoal da autora 

 

Mr.Logo que colocou os pigmentos no 

papel molhado, levantou uma das pontas e 

ficou apreciando a tinta escorrer pelo 

papel. 
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                 Imagem 32 - Refletindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Acervo pessoal da autora 

 

 

               Imagem33 – Descoberta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Acervo pessoal da autora 

 

Nessa atividade todas as participantes do grupomantiveram-se concentradas, 

relaxadas e mergulhadas na atividade,deixando-se levar pela surpresa propiciada 

pelos movimentos fluidos da tinta que  expandia-se sobre o papel.  Todas ficaram 

silenciosas, prestando atenção, e experimentando outras formas de ver a tinta 

percorrer todo papel. Foi possível observar ainda, que entre os intervalos da 

aplicação de uma tinta para outraaplicadas no papel, um tempo era dado, como que 

a marcar uma parada  para  reflexão, sinalizando  a possibilidade de estar sendo 

estabelecido   naquele instante a abertura de canais para o contato com seus 

conteúdos internos.  

No final da atividade, todas demostravam estar tranquilas, porém reflexivas, 

demonstrando terem sidotocadas e motivadas de alguma forma a repensarem suas 

próprias questões e experiências pessoais. 

V. Estava muito concentrada na atividade, 

porém de vez em quando direcionava seu 

olhar para um ponto qualquer da sala e 

parecia alheia a tudo, mas a cada gota 

derramada sobre o papel ela observava 

por alguns momentos. 

MN. Na técnica da monotipia relatou ter 

visto nas manchas de tinta duas figuras 

de crianças brincando de roda. 

Falou quase o tempo todo do 

processo,e se mostrou entusiasmada ao 

realizar a atividade. 
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4ª Sessão 

Nº de participantes: 08 (A, C, E, MN, Mr, Se, SF, V) 

Atividade: Trabalho com fios ‘Olho do Divino’ 

Data: 26.04.12 

 

       Imagem 34 – Tecendo a alma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Acervo pessoal da autora 

        Imagem 35 -Mesclando as cores 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Acervo pessoal da autora 

        Imagem 36 – Pegando do ritmo 

 

 

 

 

 

 

 

           

             Acervo pessoal da autora 

SF.Foi a atividade que mais gostei de fazer. 

Isso acalma a gente. 

Terminou rápido e também quis fazer outro. 

 

 

C.Adorei fazer isso. Depois que a gente 

pega o jeito, não dá vontade de parar, é 

contagiante. Vou fazer em casa. 

 

 

Mr. Pegou logo o jeito de fazer e ficou do lado 

de C. ensinando. Foi a primeira a terminar e 

quis fazer outro. 
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Nessa atividade o grupo também manteve-se concentrado, algumas tiveram 

dificuldade de iniciar, porém uma vez superada esta primeira dificuldade, facilitada 

pela ajuda mútua, os trabalhos foram se desenvolvendo. Na medida que eram 

concretizados uma onda de satisfação podia ser observada nos olhares de surpresa 

e sorrisos. Permitiu-se com essa atividade, à medida que os fios eram tecidos e por 

vezes desfeitos para o ajuste, a elaboração e a organização do pensamento, pois 

por momentos esqueciam-se como devia ser feito, mas retornanavam em seguida 

ao movimento correto do tecer, exercitando desta forma a memória. 

 

11ª Sessão 

Atividade: Ensaio Fotográfico 

Nº de participantes:09 (A, C. Cr, E, Mr, MN, Se, SF, V.) 

Data: 31.05.12 

   Imagem 37 -Personalíssima 

 

 

 

 

 

 

 

      Acervo pessoal da autora 

  Imagem 38 -Baile de máscaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Acervo pessoal da autora 

Mr. Depois que colocou alguns adereços, veio a 

mim dizer que àquela música (Fascinação, 

cantada por Elis Regina), lembrava seu 

casamento. Ela foi cantada pela sua irmã quando 

entrava na Igreja há 46 anos atrás e que 

coincidentemente naquela semana estava 

fazendo mais um ano de casada. Issodeixou-a 

muito emocionada. 

Cr. Se minha neta me vir assim, vai rir muito... 
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Essa atividade foi a que mais causou impacto no grupo, sendolembrada em 

vários outros momentos e requisitada para outros encontros. Foram momentos 

marcados por descontração e relato de lembranças de outrora, como foi o caso de 

Mr. que assim que ouviu a música Fascinação, enquanto se preparava para o 

ensaio fotográfico,veio dizer que esta a fez  lembrar  do seu casamento ocorrido há 

46 anos atrás, conforme citado acima. Foi um momento em que puderamexpressar-

se, vestirem-se e comportarem-se de forma não costumeira. Foi um momento em 

que puderam recriar, transformando, experimentando, entrando em contato com 

uma nova imagem de si mesmas. Esta atividade favoreceu a possibilidade de maior 

autoaceitação, uma vez que a descontração facilitada pelo ensaio 

fotográfico,possibilitou a liberação da rigidez não só corporal, como permitiu que 

surgissem mudanças na forma como elas sentiam-se e colocavam-se no mundo. 

 

 

2º CICLO – DESDOBRAMENTO 

 

 

3ª Sessão 

Nº de Participantes: 09(A, C. Cr, E, Mr, MN, Se, SF, V.) 

Atividade: ‘Meu estandarte’eLeitura do Texto ‘Chapéu Violeta’ de Mário Quintana. 

Data: 26.07.12 

 

             Imagem39 -Bullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Acervo pessoal da autora 

 

 

 

Mr.Desde pequena eu já sofria o que hoje as 

pessoas chamam de ‘bullyng’. Eu era muito 

magra e comprida. Só engordei depois da 

menopausa. Não ligava para as piadas dos 

colegas porque meus pais sempre me deram 

muito apoio. 
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 Imagem 40 – Um beijo da vovó 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Acervo pessoal da autora 

 

 

 

      Imagem 41 – Infância difícil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Acervo pessoal da autora 

 

 

Com base nos relatos acima, pode-se constatar o poder que tem a fotografia 

de facilitar o ressurgimento de lembranças do passado. Embora as fotos trabalhadas 

nessa sessão tenham sido demomentos atuais de cada participante, os relatos  

foram assinalados por lembranças da infância muito claras, de passagens muito 

significativas de suas vidas e narradas sob forte emoção.  

 Embora as lembrançastrazidas à tona tenham sido  por vezes de épocas 

tristes, não há indício de que tenham promovido nelas marcas muito profundas, 

muitopelo contrário, pois suas narrativas demonstram em vários momentos que as 

Cr.Se minha neta vir esta foto vai rir muito. [...] 

Noite passada sonhei com minha avó. Foi ela 

que me criou, depois que minha mãe morreu 

após meu parto, e cuidou de mim com muito 

amor. No sonho eu abraçava minha avó que 

dizia ‘Vim aqui para te dar um beijo’. 

Relatou isso bastante emocionada. 

 

A. [...] fica difícil pegar o chapéu violeta mais 
cedo porque quando nos damos conta já é tarde, 
[...] minha mãe se foi sem quetivesse dado  a ela o 
real valor. [...] Tive uma infância muito difícil. 
Éramos muito pobres e meu pai não dava muita 
assistência em casa. Casei cedo, com 18 anos e 
grávida. Fui morar numa casa dentro de um sítio. O 
telhado era de palha, não tinha piso, o chão era 
areia e meu marido saía e me deixava sozinha e 
voltava de madrugada. [...] Minha mãe cansou de 
dizer que eu ia sofrer muito com aquele casamento. 
[...] Tudo que ela falava acontecia. 
Vim morar em Belford Roxo com meus três filhos 
num quarto pequeno, [...] trabalhei muito para 
sustentá-los e hoje com eles criado,s estou me 
permitindo fazer tudo que tenho direito. 
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fortaleceu, uma vez que falam com orgulho de suas vitórias, apesar de todas as 

dificuldades vivenciadas no passado. 

  

5ª Sessão 

Nº de participantes: 08 (A, C, E, Mr, MN, Se, SF, V.) 

Atividade: Caderno do Cuidado 

Data: 09/08/12 

 

        Imagem 42 – Meus presentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Acervo pessoal da autora 

 

 

             Imagem 43 – Meu marido 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Acervo pessoal da autora 

 

  

No caderno do cuidado pode-se avaliar suas demandas, desejos e 

necessidades, relembradas e assinaladas com um toque de esperança e aceitação 

Se.Andar produzida é meu sonho de consumo 

[...] Tem coisas que nem Papai Noel faz por 

você, tem coisas que eu gostaria de ganhar, mas 

nem sempre tudo é possível, [...] Gostaria de ter 

minha casa toda assim, arrumadinha, [...] 

Gostaria de ser uma desportista, [...] Tenho o 

desejo de aprender comer frutas e ter uma vida 

saudável, [...] Gostaria de ter tudo isso, de ter 

uma vida tranquila, sem me preocupar com a 

falta de tudo. 

Mr. Colocou essa imagem do garoto com a 

bola, pois lembrou-se da época em que 

conheceu seu marido que era jogador de 

futebol quando o conheceu e colou  junto dela  

um texto “Se eu pudesse viver novamente”. 
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de suas realidades. Favoreceu um olhar para si mesmas, para suas histórias, e para 

uma avaliação de seus legados.  

 

 

6ª Sessão 

Nº de participantes: 09 (A, C, , Cr, E, Mr, MN, Se, SF, V.) 

Atividade: Se fosse uma semente que árvore eu seria? 

Data: 16/08/12. 

 

              Imagem 44  -   Paineira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Acervo pessoal da autora 

 

         Imagem 45-  Tronco de árvore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Acervo pessoal da autora 

 

Realizou a maior parte da atividade em pé. 

MN. Lembrei de um tronco que vi num 

passeio que fiz à Santa Catarina. Fiquei 

admirada porque do tronco brotavam vários 

ramos, estava renascendo. É como me sinto 

mais ou menos agora, nessa idade, quando 

pensava que não teria mais nada para viver, 

estou tendo experiências novas, momentos 

que eu jamais pensei que poderia viver e 

realizar. 

 

Assim foi proposto a atividade, para que 

pensassem através de qual árvore   gostariam 

de se representar, Mr. disse que a sua seria 

uma paineira. 

Mr. Tinha uma lá no quintal da minha casa 

quando morava no interior de São Paulo.Um 

dia quando cheguei, vi que meu pai tinha feito 

um balanço nela, aí corri para dentro de casa 

e falei com minha mãe que ele tinha feito um 

‘balango’. Todo mundo riu de mim. Lembro 

até da roupa que estava vestindo nesse dia. 

[...Paineiras não gostam de parasitas, por isso 

nelas não crescem plantas trepadeiras. Ela 

gosta de ficar sozinha. 
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         Imagem 46  -  Mangueira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Acervo pessoal da autora 

 

 

Nessa atividade o objetivo foi o de favorecer a flexibilidade de padrões rígidos 

de comportamento e formas de pensar, uma vez que permitiu remodelar diversas 

vezes o que se pretendiarealizar, favorecendo o experimentar, modificar, recriar, o 

que motivou maior envolvimento e concentração. 

Por outro lado promoveu o contato com potenciais internos e adormecidos, 

particularidades de si mesmas e de fazeruma avaliação do que puderam doar de si 

mesmas ao longo da vida. O símbolo da ‘semente do que sou’, remete a uma 

conscientização erevitalização de recursos internoscaracterísticas pessoais 

esquecidas, contribuindo para uma nova forma de olhar para si mesmas para 

fortalecer a própria autoaceitação. 

No final da atividade foi solicitado que cada uma falasse sobre as 

características de cada árvore construída e no que elas se identificavam. 

 

7ª Sessão 

Nº de participantes:09(A, C, , Cr, E, Mr, MN, Se, SF, V.)                                               

Atividade: Colagem com sementes e folhas “Espelho, espelho meu”. 

Data: 23.08.12 

 

 

 

 

 

Sua árvore representa uma mangueira plantada no 

quintal da casa onde morava quando criança. 

A – Eu subia nela para colher mangas para vender 

e, eu e meus irmãos costumávamos marcar nossos 

nomes nelas; ninguém podia mexer na manga do 

outro, porque senão era briga na certa. 
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        Imagem 47-  Folhas Secas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
       Acervo pessoal da autora 
     Imagem  48 – Espelho enfeitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Acervo pessoal da autora 

   Imagem  49 – Pedras do caminho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Acervo pessoal da autora 

 

Mr.Eu achei muita coincidência, porque eu não 

sei se foi ontem ou esta semana eu estava lendo 

uma revista e vi uma poesia da Cecília Meireles 

que era sobre o outono e falava de folhas secas, 

eu até guardei e quando eu estava saindo de 

casa meu marido estava ouvindo um CD do 

Diogo Nogueira e estava tocando Espelho em 

quefalava ‘que o meu medo maior era  do 

espelho se quebrar’ que era do pai dele, e o pai 

dele morreu, então o espelho se quebrou.  

MN.Eu relembrei do meu tempo de criança que eu 

brincava e enfeitava uns quadrinhos de madeira com 

florzinha, com pedrinhas, para botar dentro de casa, 

no meu quarto que era para eu me ver. Eu tinha um 

espelho grande, mas eu queria me ver num espelho 

pequeno e enfeitado. [...] Eu estou com 76 anos, 

mas não me achei assim uma velha, não tenho 

medo da morte, não tenho medo de nada, levo tudo 

na esportiva, na brincadeira.[...] A idade chegou, 

mas a minha cabeça ainda não funcionou prá 

velhice. 

 

C.As pedras que eu colei na moldura são as pedras do 

meu caminho, umas pequenas, outras grandes;[...] agora 

quando me vejo no espelho não me vejo velha, me vejo 

com 15 anos. 
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Imagem 50 – Cachos rosa choque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Acervo pessoal da autora 

 

 

 Nessa atividade buscou-se trabalhar a autoimagem e o desenvolvimento do 

amor próprio, promovendoum olhar para dentro nesse momento atual de suas vidas. 

Buscou-se favorecer através da visão desuas imagens refletidas no espelho a uma 

percepção de suas almas e a um olhar para dentro a partir do que se abstraía de 

fora.  

A colagem de folhas e sementes na moldura, com a sugestão de que fossem 

elaboradas através do que elas enxergavam interiormente de si mesmas, teve o 

propósito de favorecer,trazer à consciência uma imagem do mundo interior de cada 

uma,. Foi sugerido ainda que elas associassem a forma como elas se veem com 

aquela que se mostram ao mundo, a fim de tornarem-se conscientesdos fatores 

condizentes ou não com suas personalidades. 

Essa atividade também promoveu o resgate de lembranças do passado, 

relatadas num contexto mais positivo, com memórias agradáveis de outrora. 

 

11ª Sessão 

Nº de participantes:08(A, C, E, Mr, MN, Se, SF, V.) 

Atividade: 2ª parte do filme Garotas do Calendário e recorte e colagem com fotos. 

Data: 27.09.12. 

 

 

 

Se.Fazendo o espelho eu lembrei... Eu devia ter uns 

14 anos, lá na casa que eu morava, tinha uma 

árvore com umas pétalas assim como essas. Era 

uma árvore muito grande e tinha uns cachos. Então 

eu me lembrei daquela casa, e da árvore com 

aqueles cachos com um rosa choque bem forte, era 

muito bonita. 
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            Imagem 51 -Garotas do Calendário 1 

 

 

 

 

 

 

 

                    Acervo pessoal da autora                                                                                             

         Imagem 52 - Garotas do Calendário 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Acervo pessoal da autora 

         Imagem 53 - Garotas do Calendário 3 

 

 

 

 

 

 

I 

 

                    Acervo pessoal da autora 

          Imagem 54 - Garotas do Calendário 4 

 

 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 

                 Acervo pessoal da autora 

MN. Estou me sentindo uma 

rainha. 

SF. Todos meus desejos estão 

aí, família feliz, minha filha com 

saúde, e estou querendo muito 

viajar. 

A.Quero demonstrar nesse 

calendário toda minha 

felicidade. Estou muito feliz por 

tudo. 

 

Se.Estou me sentindo 

renovada. Tudo isso tem me 

feito muito bem. 
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 Para essa sessão foram reproduzidas e aumentadasfotos em preto e branco, 

tiradas anteriormente na sessão do ensaio fotográfico. Foi solicitado, a partir de 

diversos recortes de revista e adesivos, tendo como suporte uma cartolina colorida 

que a foto fosse colada e fosse composta com os materiais disponibilizados, 

promovendo assim interferências no entorno da foto, para quepudessem expressar  

como gostariam de mostrarem-se presentemente, colocando se possível tudo o que 

desejariam compor e agregar àessa atual realidade.  

 

12ª Sessão 

Nº de participantes: 07 (A, C, E, MN, S, SF, V) 

Atividade: Entre o passado e o presente: Resgatando uma história 

Data: 11.10.12 

 

            Imagem 55-    Praia de Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Acervo pessoal da autora 

               Imagem 56 - Ascensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Acervo pessoal da autora 

V.Ser jovem, sonhar com um mundo melhor 

[...] você tem mais saúde e amigos. Agora já 

não é mais comoem 1966 e a saudade toma 

conta da gente[...] Eu estava na praia de 

Ramos onde naquela época se podia tomar 

banho sem perigo.          

SF.Esta foto representa minha ascensão. Eu 

era uma pessoa acomodada, não tinha 

ambição, não tinha um propósito na vida. 

Neste momento, nesta foto eu estava feliz, 

realizada, porque eu estava em frente a 

minha casa própria, lá em Guaratiba, foi a 

minha realização. 



93 
 

                  Imagem 57 - Foto escondida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Acervo pessoal da autora 

 

 Nessa atividade a proposta apresentada foi a de que escolhessem uma 

foto,dentre outras trazidas, que fosse mais significativa para elas. Com o intuito de 

facilitar a reflexão e o desenrolar da criatividade, pediu-se para queanalisassem o 

motivo pelo qual aquela foto foi escolhida, havia sido tirada, “quando, em que lugar, 

em que circunstância, com quem, que pensamentos elas despertavam?” 

 Em seguida pediu-se para que escrevessem numa folha separada todos os 

sentimentos percebidos nesta contemplação e a partir daí propôs-se a realização de 

uma escrita criativa. No compartilhamento da escrita, outras lembranças foram 

associadas à narrativa, trazendo um material rico de lembranças, fazendo 

ressurgirmomentos de muito significado afetivo em suas vidas.  

 Tal atividade favoreceu ao grupo um mergulhar no conteúdo de cada foto, 

dando margem a imaginação e a reconstituição de fatos vividos do 

passado,tratando-se dessa forma de um verdadeiro exercício neuróbico, pois a 

medida que a trama dos fatos e das circunstância envolvidas naquela foto iam sendo 

desenroladas, caminhos iam sendo interligados pela memória, restabelecendo seu 

fluxo e dando às lembranças certa materialidade através da imagem e da escrita 

criativa. 

 

 

 

 

MN.Lembro bem do dia que tirei essa foto. 

Tinha mais ou menos 40 anos, já tinha me 

separado e saí escondida das minhas 

filhas... A foto foi tirada num bar, onde me 

diverti muito com minha prima [...] Não tive 

coragem de mostrar a foto para minhas 

filhas e ela ficou escondida há anos debaixo 

do colchão. 
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3º CICLO – AUTOGESTIVO 

 

Passeio ao Jardim Botânico em 25.10.12 e Ornamentação do Salão da Paróquia 
para o Natal a partir do dia 11.10.12 

 
               Imagem 58 -Abraço amigo                                         Imagem 59 - Iniciando percurso  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Acervo pessoal da autora                                               Acervo pessoal da autora 

             Imagem 60 - Abraço da Paz                                      Imagem 61 - Abrindo caminho 

 

 

 

 

 

 

 

Acervo pessoal da autora                                              Acervo pessoal da autora 

Acervo pessoal da autora                                              Acervo pessoal da autora 

 

Passeio ao Jardim Botânico feito numa Van alugada e antes do embarque 

num trenzinho para fazer todo circuito do Jardim, feitos por um guia, alguns pontos 

do forampercorridos a pé, sendoem seguida feito uma pausaum lanche trazido por 

elas. MN e V. fizeram questão de tirar fotos abraçadas a uma árvore. Todas ficaram 

encantadas com o Jardim sensorial e com a Casa onde era fabricada pólvora no 

tempo do Império. Com exceção de V.,as outras participantes do grupo ainda não 

tinham ido até lá e estavam muito animadas. Esse passeio foi por diversas vezes 

mencionado em outras sessões. 
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A última sessão do 2º Ciclofoi destinada ao planejamento das atividades 

relacionadas ao Ciclo Autogestivo. Para tal objetivo, foi promovido um chá da 

tarde,na qual não foram realizadas atividades plásticas, porém como houve 

interesse da maioria, alguns trabalhos como murais com fotos foram colocadas em 

exposição para que outros frequentadores da Paróquia pudessem vê-las. Fotos 

essas tiradas ao longo do período do estágio e trabalhadas na Sessão em que 

houve a reprodução da segunda parte do Filme As garotas do Calendário. 

Dada proximidade do final do ano, a proposta feita pelo grupo para o Ciclo 

autogestivo, foi a de fazer a ornamentação do Salão da Paróquia, mesmo local 

destinado para os nossos encontros, tais como árvore de natal, pisca-pisca, 

anjinhos, toalha de mesa, e outros.  

 

     Imagem 62 -  Estrutura da árvore                                             Imagem 63 - Cortando as flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Acervo pessoal da autora                                                        Acervo pessoal da autora 

      Imagem 64 -Pintando as flores                                             Imagem 65 - Prontas para colar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Acervo pessoal da autora                                                             Acervo pessoal da autora 
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       Imagem 66  -  Colando as flores                                    Imagem 67 -   Árvore de Natal pronta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Acervo pessoal da autora                                                  Acervo pessoal da autora 

 

               Imagem 68 - Encerramento                                               Imagem 69 - Exposição               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Acervo pessoal da autora                                                   Acervopessoal da autora                                                     

 

           Imagem 70 - Linha do tempo A                                        Imagem 71 - Linha do tempo MN 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Acervo pessoal da autora 

               Acervo pessoal da autora                                                     Acervo pessoal da autora 
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           Imagem 72 - Toalha de Natal                                        Imagem 73 - Recebendo visitas 

 

 

 

 

 

 

 

           Acervo pessoalda autora                                                 Acervo pessoal da autora 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

 

Observou-se neste estudo a importância da fotografia no espaço 

arteterapêutico como um meio de promover a reflexão e a ressignificação de 

momentosvividos, resgatando lembranças e sentimentos adormecidos, estimulando 

o idoso a “garimpar” e apropriar-se cada vez mais de sua história através de seus 

álbuns fotográficos, visando com isso o fortalecimento de sua identidade, autoestima 

e consequentemente de sua memória. 

De acordo com as atividades ilustradas nas sessõesna qual a autoimagem foi 

trabalhada, principalmente através da fotografia, observou-se o desencadeamento 

de reminiscências do passado, trazendo a tonamomentos significativos que foram 

narrados de forma elucidativae marcadas por momentos de expressiva emoção e 

entrecortadas por  reflexões. Percebeu-se certo esforço para que a memóriapudesse  

gradualmente restaurar o percurso de tempos deoutrora,retrocedendo passo a 

passo, criando uma trilha de acesso as lembranças de momentos vividos ,e por 

certo, significativos na vida de cada uma. 

Constatou-se ainda neste estudo que o uso da fotografia desperta na 

memória várias outras lembranças que não só aquelas representadas pela foto em 

si, desvelando outros momentos que até então eram esquecidos, experimentados 

em forma de flashes, quevão se reunindo na memória, reavivando e ressignificando 

lembranças soterradas pelo tempo. 

Desta forma, recomenda-se mais o uso e o aprimoramento de atividades 

comfotografia no espaço arteterapêutico, não só as que foram aqui ilustradas, mas 

também  associando-se a  estas outros estímulos sensoriais, além dos aqui 

ilustrados, apresentados no capítulo 4, com exercícios de neuróbica que também 

tem apresentado resultados muito positivos na prevenção e manutenção da 

memória da pessoa idosa. 

Recomenda-se também a ampliação da pesquisa do uso da fotografia em 

contexto arteterapêutico para outros tipos de grupos, de outras cronologias, e em 

outros contextos institucionais.  
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