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RESUMO

Esse estudo abordará o exercício da criatividade estimulada pelas atividades em
arteterapia, e a geração de novas possibilidades ao público de idosos, ativando o
desenvolvimento e resgate de habilidades e potencialidades adormecidas.
Desta forma, esse trabalho monográfico busca investigar a contribuição da
arteterapia com abordagem junguiana, na ativação

e resgate de memórias

adormecidas nos idosos, revelando seu potencial criativo, transformando sua
qualidade de vida, autoestima, autoconceito e autopercepção.

Palavras-chave: Arteterapia, Envelhecimento, Memórias, Corpo e Estímulos
Sensoriais.

ABSTRACT

This study will address the exercise of creativity stimulated by activities in art therapy,
and the generation of new possibilities to the elderly public, activating the
development and rescue skills and asleep potentialities.
Thus, this monographic work seeks to investigate the contribution of art therapy in
the Jungian approach, in activation and rescue of sleeping memories in elderly
people, as well as reveal their creative, thereby improving their quality of life, selfesteem and self- perception.

Key words: Art Therapy, Aging, Memory, Body and Sensory Stimuli.
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APRESENTAÇÃO

Em minhas andanças pela vida, deparei-me com este fabuloso mundo
arteterapêutico. Nele mergulhei profundamente, através da formação na Clinica
Pomar,

resgatando

inúmeras

potencialidades

adormecidas.

Assim,

tive

oportunidade de vivenciá-las de uma forma colorida e surpreendente. Sem dúvida,
foi um processo rico e encantador.
Cores, formas, traços começaram a nortear minha jornada na busca e
resgate das diversas “Mônicas” até então desconhecidas ou sufocadas em minha
essência. Esse processo possibilitou-me o contato com este universo antes
ignorado. Foi uma vivência sensacional.
Essa produção realizada para o projeto pessoal denominada “A descoberta –
O caminho“, narra como a arteterapia abriu meus canais expressivos e a minha
mente passou a explodir emoções e formas.
Imagem 1 – A descoberta - O caminho

Acervo pessoal da autora

Continuando minha jornada, agora me deparo com este estudo monográfico.
Sinto que viver o processo arteterapêutico e mergulhar nesse mundo me faz
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renovar, transformar e assim redimensionar o olhar para o meu próprio EU. Essa
jorrnada é interminável e contínua. E a cada etapa vivida, mais fortalecida me sinto.
Assim, descobrindo novos caminhos e rotas, percebi como a arteterapia,
através dos estímulos e inúmeros recursos expressivos, possibilita o resgate de
memórias adormecidas, principalmente no idoso.
Na busca de um caminho de posibilidades no trabalho que realizo com os
idosos, houve um encantamento com esse mundo de cheiros, odores, tatos e
toques.
Nesta perspectiva, buscarei me aprofundar nas possibilidades oferecidas no
trabalho com as técnicas expressivas em arteterapia e verificar de que forma podese resgatar memórias adormecidas nos idosos.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que o processo de envelhecimento hoje é uma realidade, um
fenômeno global, associado a diversos fatores como características sociais e
econômicas da população, sendo uma resposta à mudança de indicadores de
saúde, como a queda da mortalidade.
O aumento da expectativa de vida das pessoas contribui para que seja
repensado o fenômeno da velhice, já que o envelhecimento com frequência está
associado a preconceitos relacionados à capacidade cognitiva do idoso. Embora
nem todos os indivíduos sofram de declínio cognitivo na terceira idade, alguns
idosos apresentam queixas de esquecimento relacionado quase sempre à falta de
estímulos.
Os estímulos buscam ativar os cinco sentidos, que são canais por meio dos
quais as informações do mundo exterior entram no cérebro e assim são registradas
e acumuladas na memória. Trata-se de um sistema complexo, onde registram-se
vivências e lembranças. Já foi comprovado que o cérebro quanto mais estimulado,
mais se fortalece.
Este trabalho monográfico buscará responder a seguinte questão: Qual a
contribuição efetiva da arteterapia na estimulação da memória do idoso?
Considerando o aumento da expectativa de vida e o crescente processo de
envelhecimento da população, torna-se relevante o desenvolvimento de estratégias
que favoreçam a melhoria da qualidade de vida dos idosos.
Desta forma, este estudo justifica-se por demonstrar a contribuição da
Arteterapia no estímulo da memória deste segmento, possibilitando assim, o resgate
da autoestima
Esse estudo monográfico tem o objetivo de investigar a importância da
arteterapia e suas técnicas expressivas na evocação da memória dos idosos.
A metodologia adotada foi uma revisão de literatura através de pesquisas
bibliográficas, artigos científicos e banco de dados como alguns sites sobre assuntos
referentes ao tema pesquisado.
No primeiro capítulo, intitulado de ‘Jornada Arteterapêutica’ será feita uma
descrição sucinta sobre a trajetória da arteterapia e as estratégias disponíveis nesse
processo. Ainda neste capítulo, será descrito

sobre arteterapia na abordagem
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junguiana e suas relações com a criatividade.
No segundo capítulo, intitulado: ‘Contextualização do Envelhecimento e
Memória em Arteterapia’, foram resgatados temas sobre o processo do
envelhecimento, retratando um breve histórico do crescimento desta população e as
modalidades de atendimento existentes para esse grupo. Neste capítulo será
mostrado o funcionamento do cérebro do idoso e como sua memória reage quando
estimulada, através dos recursos expressivos em arteterapia.
Já o terceiro capitulo, intitulado ‘Arteterapia: Mente e Corpo’, abordará de que
forma os estímulos no processo arteterapêutico, principalmente as atividades de
estímulos sensoriais, assemblage, contação de histórias e consciência corporal,
resgatam memórias nos idosos e evocam lembranças, sendo canais de recordações
que estão associados a uma longa história pessoal, sendo o corpo o registro dessas
sensações.
O quarto capítulo, intitulado: ‘Vivências em Arteterapia’, abordará vivências
com os idosos e como esses estímulos possibilitaram resgates nas memórias
adormecidas deste grupo.
Finalizando, serão apresentadas as conclusões a que se chegou ao final da
pesquisa e serão apresentadas as recomendações.
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CAPÍTULO I
JORNADA ARTETERAPÊUTICA

O encontro de duas personalidades assemelha-se ao contato de duas
substâncias químicas: se alguma reação ocorre, ambos sofrem uma
transformação.
Carl Gustav Jung

Imagem 2 – Releitura imagem

Acervo pessoal da autora

Este capítulo abordará sobre a prática da arteterapia na perspectiva da
Psicologia Analitica criada por Carl Gustav Jung. Buscará mostrar como

os

movimentos, cores e traços desencadeiam o fluir do processo criativo, sem
preocupação com a

estética, mas priorizando o resultado de expressão de

processos internos do indivíduo, marcando a trajetória da sua energia psíquica
rumo ao processo de individuação.
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1.1 TRAJETÓRIA DA ARTETERAPIA

Desde as épocas das cavernas, os seres humanos desenhavam imagens, na
busca de um significado para o mundo em que viviam. Nessas civilizações a arte já
era usada com efeitos terapêuticos.
A contextualização histórica da arteterapia é baseada em uma trajetória
repleta de conquistas. De acordo com Schugurensky (s/d), no ano de 1914, Margaret
Naumburg nomeou de "Escola Infantil" e, posteriormente de Escola Walden. Nessa
caminhada em 1920, fez o convite para a sua irmã Florence Cane ensinar na
referida Escola. Cane desenvolveu seu método, buscando estimular o processo
criativo de cada aluno.
Nesse período, segundo Schugurensky (op. cit.), Naumburg estava inserida
no movimento de educação progressiva:
[...] a Escola Walden também ofereceu a Naumburg uma oportunidade de
misturar essas idéias com a teoria psicanalítica de Freud (particularmente
em relação à compreensão da dimensão inconsciente) e com a psicoterapia
(particularmente a terapia da arte). Tradução da pesquisadora.
(SCHUGURENSKY, op. cit.).

Ainda, segundo Schugurensky (op. cit.), Naumburg sofreu influência de Jung
e Freud e também mostrava interesse em várias correntes como: arte primitiva e
surrealista moderna, filosofia oriental e parapsicologia. Dessa forma, esses teóricos
e seus conceitos influenciaram suas teorias e práticas profissionais.
Ao distanciar-se da educação progressista, iniciou com a arteterapia,
dedicando-se assim um longo período de sua vida à criação dessa prática como
disciplina. Nesse contexto sempre ressaltou que a terapia da arte, através da

expressão de imagens simbólicas, pode ser

considerado um caminho mais

eficiente para o inconsciente do que a abordagem verbal. (SCHUGURENSKY, op.
cit.).
Complementando com a descrição da trajetória da arteterapia encontram-se
referências de que Edith Kramer é conhecida também como uma pioneira na prática
da arteterapia. (PHILIPPINI, 2008)
Assim, a trajetória profissional de Florence Cane, Margareth Naumburg e
Edith Kramer as grandes iniciadoras e fundadoras da arteterapia nos EUA norteiam
até hoje as teorias arteterapêuticas. Em 1930 a arteterapia é sistematizada como
profissão nos EUA e a American Art Therapy Association define:
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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 buscam desenvolvimento
pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os 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.
(AARJ - Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro.).

Continuando a trajetória da arteterapia, encontra-se na Inglaterra, Adrian Hill,
artista inglês, que internou-se no Sanatório para cuidar da tuberculose e como nessa
época existiam poucas estratégias para combatê-la, e durante esse período
começou a desenhar e pintar, despertando nos médicos um interesse já que os
mesmos notaram que a melhora no seu quadro clínico estava associada às suas
produções. Após sua recuperação, foi convidado para retornar ao Hospital para
auxiliar os pacientes do sanatório com o seu método da pintura. Em 1945, publicou o
livro art vs Illness (Arte Versus Doença) consolidando o termo arteterapia.
(ABETE, 2013).
A trajetória da arteterapia no Brasil, começou em hospitais psiquiátricos e em
instituições de saúde. Pode-se elencar vários trabalhos dentre eles, o do psiquiatra
Ulysses Pernambucano no início do século XX, que é considerado um pioneiro
nessa prática e inspirou outros profissionais, que

publicaram vários artigos

relacionados ao tema. (ABETE, op. cit.).
Nessa caminhada, nomes que merecem destaques são o psiquiatra Drº
Osório César e a psiquiatra Nise da Silveira, que iniciou em 1946 atividades
relacionadas à arte no Hospital Engenho de Dentro no Rio de Janeiro e buscou na
abordagem junguiana subsídios para a compreensão das imagens de seus
pacientes e nesta perspectiva corajosa, criou em 1952 o Museu do Inconsciente e
no ano de 1981 escreveu o livro “Imagens do Inconsciente”. (ABETE, op. cit.)
Então, nessa caminhada, Angela Philippini, pioneira da arteterapia no Brasil,
cria em 1982, a Clinica Pomar. Em 1984 introduziu nesta Instituição a arteterapia
como prática terapêutica. Posteriormente abre o curso de arteterapia em nível de
especialização, de forma acadêmica e depois de alguns anos o Curso de Pós
Graduação em arteterapia. (PHILIPPINI, 2008). Paralelamente, pelo Brasil há
momentos similares. Segundo Arcuri (2004, p. 19) “Em 1989, o Instituto Sede
Sapiense introduz o curso de arteterapia em São Paulo” e “Em 1999 foi criada a
Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, a AARJ [...]”. (PHILIPPINI, 2008, p. 16)
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Assim, a Arteterapia está atualmente inserida em diversos campos e com sua
prática profissional estabelecida pela UBAAT (União Brasileira de Associações de
Arteterapia), que norteia a formação desse profissional.
Nesta grande jornada, em 31 de janeiro de 2013, o profissional arteterapeuta
foi reconhecido no CBO – Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho
incluído na família 2263, como profissionais das terapias criativas e equiterápicas.

1.2 O QUE É ARTETERAPIA?
Imagem 3 – As Cores

Disponível em: arteinfantil-elartes.blogspot.com

De acordo com Philippini (2008, p. 13):
Uma, dentre as inúmeras formas de descrever o que é mesmo Arte Terapia;
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 [...].

A arteterapia é uma prática terapêutica de caráter transdisciplinar que
abrange diversos campos de conhecimento, como arte, criatividade e psicologia.
Utiliza-se

de

inúmeras

Linguagens

expressivas

como:

desenho,

colagem,

construção, pintura, modelagem, dramatização, criação de personagens, escrita
criativa, tecelagem, música e dança que serão abordados detalhadamente na
próxima seção.
As diferentes técnicas em consonância com os materiais expressivos são
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estratégias em arteterapia, que buscam despertar o indivíduo para o fluxo criativo
facilitando o contato com o seu universo simbólico. Essa prática favorece o
surgimento de conteúdos inconscientes, que são repletos de símbolos que emanam
de níveis profundos da psique, ou seja, do centro de equilíbrio, o self. Esse percurso
possibilita a jornada de individuação, a consciência da individualidade psíquica de
cada um. (PHILIPPINI, 2008).
E prossegue a autora (PHILIPPINI, ibidem, p. 69) dizendo que “Em arteterapia
temos mãos, traçando fios, riscando o ar, o papel, a areia, água, pressionando o
barro, dando indicações, definindo rumos”.
Imagem 4 – As Mãos transformadoras

Disponível em: http://liadora2010.blogspot.com.br/

Durante os processos de transformação plástica, Hillman (apud Nagem, 2006,
p. 28) “[...] nos fala das mãos de uma forma especial: [...] Elas são nosso primeiro
contato com o concreto, são como nos defendemos, como nos expressamos, aquilo
que damos uns aos outros. Nelas está nossa sensibilidade”.
Essas mãos em arteterapia tecem cores, criam, brincam, sentem, tocam,
inovam, assim indicam potenciais criativos e sugerem o desvelar da energia
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psíquica, possibilitando descobertas significativas que orientam e facilitam a jornada
de individuação de cada pessoa.
Citando ainda, Philippini (2008, p. 78) esta autora afirma que, “Nesta busca a
arteterapia terá muito a contribuir, uma vez que é um processo terapêutico que
auxilia a resgatar, desbloquear e fortalecer potenciais criativos, através de formas de
expressão diversas”.
O desbloqueio do fazer criativo é fruto das experimentações realizadas
através das inúmeras modalidades expressivas oferecidas em um processo
arteterapêutico.
A arteterapia é considerada uma atividade que busca a ampliação da
consciência de si mesmo. É uma prática expressiva que movimenta e ativa o
inconsciente, possibilitando ao indivíduo religar-se no eixo Ego e Self, despertando-o
para um novo olhar perante a si mesmo.
Dessa forma, o trabalho arteterapêutico permite ao indivíduo encontrar seu
caminho da individuação, descobrir-se, em um despertar para uma maior
consciência de si mesmo, respeitando sua individualidade enquanto sujeito das suas
próprias ações.
Nesse caminho, a arteterapia favorece a comunicação do indivíduo com o seu
mundo interior. É um processo expressivo que possibilita o acesso a conteúdos
profundos, considerado um novo espaço de possibilidades.
Assim, Philippini (2008, p. 45) relata “Que o setting de arteterapia possa
funcionar, então, como um território sagrado da criação [...]”, um local seguro, repleto
de possibilidades, de imagens, símbolos e conflitos.
Corroborando com o descrito, Duchastel (2010, p. 48) relata que “A
Arteterapia permite tornar visível os movimentos da psique e fornece, assim, a
ocasião de entrar em um diálogo com suas imagens íntimas e de melhor
compreender o que passa no mais profundo da psique”.
Nesse contexto, a produção de uma imagem no processo arteterapêutico tem
movimentos, traços e caminhos próprios conforme apresenta Berg (1999, p. 124):
[...] mesmo que a imagem pareça concluída e passiva aos nossos olhos, de
fato não está. Trabalhar arteterapêuticamente identificando esse movimento
é uma das essências que compõe o aroma da arteterapia” que é repleta de
cheiros, toques e sensações.

Assim, nas vivências em arteterapia, emprega-se uma gama de recursos
expressivos que facilitará a expressão de conteúdos inconscientes, repletos de
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símbolos que emanam de níveis profundos da psique, ou seja, do centro de
equilíbrio, o self. Esse caminho possibilita que seja plasmada a energia psíquica,
permitindo um desvelar do crescimento psíquico.

1.3 LINGUAGENS E VIVÊNCIAS EM ARTETERAPIA

Essa seção abordará algumas modalidades expressivas pesquisadas por
Philippini (2009, p. 12 e 13) da seguinte maneira:
 Colagem, fotografia, pinturas e desenhos:
- Colagem - Essa linguagem expressiva é realizada através da escolha de
diversas imagens selecionadas em revistas, jornais, papel de presente, etc. Podem
ser utilizados outros materiais como: panos, materiais orgânicos, artigos de
armarinho e diversos outros.
Essa linguagem tem como propriedade terapêutica integrar, nutrir e ordenar o
ser humano.
Imagem 5 – O cheiro

Acervo da autora

- Fotografias - Essa técnica favorece que sejam resgatadas lembranças,
sentimentos, que possibilitam o resgate de memórias afetivas. Registram momentos
e acontecimentos marcantes e, assim, são arquivos que favorecem a comunicação
terapêutica.
Dentro dessa perspectiva, os ensaios e a criação de personagens, segundo
Philippini (2009, p. 32) “[...] ajudam a manutenção e a expressão de conteúdos
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inconscientes e, muitas das vezes, propiciam o resgate de uma autoimagem mais
plena”.
Imagem 6 – Os acessórios

Acervo da autora
Imagem 7 – O Novo Olhar

Acervo da autora

- Pinturas - Existe uma gama de materiais e cores em tons quentes e frios
como: tinta acrílica, a óleo, plástica, aquarelas, guaches, tintas de tecidos e diversos
outros que são utilizadas nessa linguagem expressiva. A sua propriedade
terapêutica é de desbloquear, mobilizar emoções e ativar o fluxo criativo.
(PHILIPPINI, 2009).
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Imagem 8 – O Fluir

Acervo da autora

- Desenho – Ao utilizar materiais como caneta hidrocor, lápis de cera,
lápis de cor e carvão, essa linguagem possibilita que o individuo expresse e
configure suas histórias, desta forma favorece que conteúdos inconscientes sejam
retratados através das formas desenhadas. Tem a função terapêutica de organizar e
delimitar. (PHILIPPINI, 2009).
Imagem 9 – As Mãos Inovadoras

Acervo da autora
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 Tecelagem, bordado e costura:
- Tecelagem - O ato de tecer favorece um criar expressivo e colorido. O uso
de uma variedade de fios, lãs, barbantes e linhas, permite que o indivíduo expresse
imagens e formas. Apresenta como propriedade terapêutica: organizar, reunir,
integrar e desembaraçar. (PHILIPPINI, 2009).
- Bordado e Costura - O ato de bordar e costurar em arteterapia
através da diversidade de linhas e aviamentos favorece que o indivíduo exercite sua
paciência, em uma prática que necessita de atenção e delicadeza. (PHILIPPINI,
2009).
Imagem 10 - O Peixe Iluminado

Acervo da autora



Modelagem

Segundo Philippini (2009, p. 72)
A modelagem em Arteterapia só deve ser utilizada depois de algumas
experiências no plano bidimensional, salvo em situações em que o cliente já
inicie o processo trazendo experiências anteriores com a modelagem”.

Essa linguagem possui diversas materialidades como argila, massa de biscuit,
papier machê e plastilina. O uso terapêutico possibilita o relaxamento, estimula a
coordenação motora e a percepção tátil. Especificamente o uso da argila favorece
que sejam ativados "elementos arquetípicos“ (PHILIPPINI, ibidem, p. 74).
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Imagem 11 – A Cantora

Acervo da autora

 Mosaico e Assemblagem
- Mosaico - É uma linguagem que auxilia a reunir novamente tudo que foi
despedaçado, redimensionando e ressignificando o olhar do criador para esse novo.
São utilizados vários materiais como: fragmentos de azulejos, embalagens plásticas,
pedaços de EVA, sementes e diversos outros. (PHILIPPINI, 2009).
Imagem 12 – A Reconstrução

Acervo da autora
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- Assemblagem - É uma linguagem repleta de significados constituídos pela
pessoa que a produziu, reutilizando vários objetos que compõe um todo, que mesmo
juntos não perdem seu sentido original.
Através da diversidade de objetos utilizados e da infinita possibilidade de
escolha, contribui para um grande repertório expressivo, favorecendo que o
indivíduo possa expressar, comunicar suas emoções e recordações. Assim, busca
ordenar seus pensamentos e idéias, através da ressignificação dos objetos na sua
produção plástica.
É um amplo canal de ordenação dos conteúdos inconscientes e também
possibilita que o criador conte sua história, onde cada objeto usado serve de uma
espécie de narrador da sua trajetória de vida.
A

assemblagen

é

uma

modalidade

expressiva

com

característica

tridimensional. Possibilita a integração, ordenação e através da reutilização de
materiais, objetiva reordená-los, promovendo um reencantamento no olhar do
criador, propiciando uma percepção visual e espacial. (PHILIPPINI, 2009).
Imagem 13 – O Encantamento

Acervo da autora

 Construção

englobando

criação

de

personagens,

maquetes,

instalações e outros objetos terapêuticos como self-book e self –box:
- Construção – As técnicas de construção segundo Philippini (2009, p. 88),
“Demandam simbolicamente a consciência e a integridade de uma estrutura interna
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organizada [...]".
A mesma autora cita que uma das atividades do grupo da construção mais
utilizada em um processo arteterapêutico é a Self-Box, também denominada de
caixa de si-mesmo.
Assim, essas caixas nas vivências em arteterapia, são “[...] temenos, são
continentes, e em suas múltiplas faces, oferecem ainda delimitação, proteção e
diferentes espaços para projeção de conteúdos inconscientes”. (PHILIPPINI, 2009,
p. 88).
A seguir, Philippini (2009, p. 90) relata que as construções de maquetes
também fazem parte das atividades em arteterapia que considera “[...] pequenas ou
médias construções, envolvendo materiais diversos, com predomínio de papelão [...]
e pequenos objetos, reproduzindo cenas diversas [...]”.
Continuando sobre essa modalidade expressiva, Philippini agrupa as
construções utilizando sucatas e as instalações que ”[...] delineia em um espaço
geográfico um contexto simbólico”. (PHILIPPINI, 2009, p. 93).
Essa técnica apresenta como propriedade terapêutica: reunir, edificar,
equilibrar, compor e reconstruir.
Imagem 14 – Meu Herói

Acervo da autora

26

- Das Máscaras aos personagens – A criação de máscaras e personagens
buscam o despertar do imaginário favorecendo que os conteúdos inconscientes
possam ser transformados e elaborados, integrando assim as linguagens
expressivas. (PHILIPPINI, 2009).
 Conexões criativas que são: escrita criativa, contação de história e
criação de máscaras e personagens, levando a prática teatral, o vídeo e a
consciência corporal.
- Escrita criativa - A partir de diversos estímulos como: imagens, imaginação
ativa, histórias, músicas e poesias são ativadas potencialidades criadoras,
possibilitando que sensações se expressem através da escrita criativa. Tem a
função terapêutica de desbloquear o processo criativo. (PHILIPPINI, 2009).
- Contação de Histórias - São estímulos geradores, narrativas que remetem
a locais, momentos. Estimula o imaginário e a criatividade. Possibilita o contato com
estruturas arquetípicas. (PHILIPPINI, 2009).
- Vídeo - Favorece a percepção e autoimagem. Permite experiências com a
imagem em movimento. Possibilita que o indivíduo perceba-se como parte de um
todo. (PHILIPPINI, 2009).
Imagem 15 – O Sonho Possível

Acervo da autora
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Essas modalidades expressivas, em arteterapia, permitem o emprego de uma
diversificada gama de materiais, instituindo o caminho para que o processo criativo
do indivíduo possa fluir, e assim, a energia psíquica consegue transformar-se em
imagens expressando o self.
Para que estas atividades sejam realmente significativas deve-se cuidar da
qualidade da vivência através de uma conexão com as práticas arteterapêuticas
conforme relata Gadamer (apud Araldi, 2003, p. 188):
A compreensão da arteterapia como geradora de objetos plásticos,
simbólicos e poéticos, em uma situação significativa para o sujeito, não
pode ser vista separadamente do conceito de vivência. Todo o processo
arteterapêutico é efetivado em seu contexto, onde ao sujeito, com sua
bagagem física e sensória, junto com seu universo psíquico, é proposto um
fazer significativo, num espaço de trabalho, de prática, de criação e de
entendimento, de diálogos e de significados. Essa experiência é, então,
chamada de vivência [...].

Então, na arteterapia valoriza-se esta qualidade da vivência buscando
sensibilizar o indivíduo através do uso de estímulos geradores, que buscam
contribuir para que o "fazer criativo" seja realmente efetivo. Esses cuidados com a
vivência e com o processo facilitam a comunicação do indivíduo consigo mesmo e
com o terapeuta, sendo uma ponte do inconsciente para o consciente.
De acordo com Gadamer (apud Araldi, 2003, p. 189):
[...] a vivência é ainda, segundo Gadamer, fundamento de todo o
conhecimento, o que faz crer que o processo arteterapêutico, que trabalha
a partir de vivência, vale-se de um método que tem mais possibilidades de
aproximar o sujeito daqueles conteúdos, internos ou não, aos quais deva
voltar a sua capacidade de converter em conhecimento, trazendo à luz da
sua consciência.

Desse modo a vivência arteterapêutica possibilita que cada indivíduo possa
expressar-se em um desvelar na contínua busca do ser, favorecendo o seu
autoconhecimento, a manutenção e promoção de saúde. Os símbolos plasmados
nestas produções trazem para os indivíduos a possibilidade de conhecer,
compreender, refazer, recuperar, rememorar e transcender a sua existência.
Assim, o processo arteterapêutico facilita que seja extravazada a emoção que
está oculta, em um verdadeiro desvelar de sensações e sentimentos, despertando o
indivíduo para um redimensionamento no olhar para si próprio.
Então, a vivência em arteterapia é feita de cores, movimentos, formas e
traços. É um processo expressivo que possibilita a abertura do fluxo criativo,
buscando ativar potencialidades ainda desconhecidas ou adormecidas. Um
mergulho no universo repleto de símbolos que são plasmados nas produções. É
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considerada uma prática transformadora e libertadora, marcando a trajetória da
energia psíquica que por sua vez guia o percurso, rumo à jornada de individuação.
1.4 ARTETERAPIA – DESVELAR DA ENERGIA PSÍQUICA

Descrevendo a metodologia, Philippini (2008, p. 17) lembra que:
Em arteterapia com abordagem junguiana o caminho será fornecer suportes
materiais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos em
criações dversas. Estas produções simbólicas retratam múltiplos estágios
da psique, ativando e realizando a comunicação entre o inconsciente e o
consciente.

E para compreeender melhor a questão simbólica Samuels (apud Dreher,
2005, p. 57) afirma que:
A própria definição de símbolo dada por Jung pode ser resumida como
referindo-se à melhor formulação possível de um conteúdo psíquico
relativamente desconhecido que não pode ser compreendido pela
consciência [...]. A psique produz espontaneamente símbolos [...].

Mediante as citações acima, os símbolos nas vivências em arteterapia são
imagens que expressam o inconsciente e retratam estágios da psique, possibilitando
a comunicação do inconsciente e do consciente.
Um dos conceitos de grande importância que norteia a psicologia analítica e
funciona como uma bússola para a vivência em arteterapia é o entendimento das
quatro funções psíquicas básicas que são: pensamento, sentimento, sensação e
intuição. (PHILIPPINI, 2008)
Todos os indivíduos possuem as quatro funções, mas cada um tem uma
tendência a funcionar dentro de um estilo e assim apresenta uma função
predominante denominada superior e outras três auxiliares, e segundo Hall, LIndy
Sey (apud Wilson, 2010, p. 8):
[...] Se a função superior é impedida de operar, a função auxiliar
automaticamente toma seu lugar [...] A menos diferenciada é chamada de
função inferior. É reprimida e inconsciente [...] expressa-se em sonhos e
fantasias e também está associada a uma função auxiliar.

Essas funções possuem parceiros complementares agrupados da seguinte
forma: par de julgamento - pensamento e sentimento e par de percepção - sensação
e intuição. Segundo Philippini (2008, p. 18):
A estas funções psíquicas, Jung correlacionou os quatro elementos da
natureza: ar, água, fogo e terra e dois movimentos básicos da energia
psíquica: movimento predominante para o mundo externo, extroversão, e
movimento predominante para dentro, introversão, da própria vida psíquica.
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Uma das prioridades do trabalho arteterapêutico com esta abordagem é de
auxiliar e restaurar a comunicação com a função inferior, possibilitando que o self
envie sua mensagem com inteireza e de forma simbólica. Esse processo favorece
que seja restaurada a progressão da energia mais adequada, permitindo assim, que
aconteça um movimento saudável da psique, em que

ocorra o diálogo e a

transferência de energia entre os conteúdos do inconsciente e do consciente e,
assim, a expansão do ego. Esse diálogo dá-se pela função transcendente, que é a
função simbólica da psique na passagem que é do inconsciente para a consciência.
Dessa forma, acontece o auto ajuste da psique, ao longo do processo de
individuação.
Como descreve Philippini (2008, p. 15), o processo de individuação é um:
[...] caminho único, compreende as transições e transformações em direção
a tornar-se um “in”-divíduo, aquele que não se divide face às pressões
externas e que assim procura viver plenamente, integrando possibilidades e
talentos, as feridas e faltas psíquicas [...].

Como relata Jung (apud Vargas, 2008, p. 79) o processo de individuação “[...]
acompanha o homem do nascimento até a morte, exige um trabalho com base nos
símbolos”.
Assim, a vivência em arteterapia através da utilização das linguagens e
técnicas expressivas busca trazer à tona conteúdos que necessitam ser desvelados
através dos símbolos plasmados nas produções.
Citando ainda Philippini (2008, p.19), “A trajetória da individuação é registrada
através de símbolos diversos que ao longo dos ciclos vitais, manifestam-se em
múltiplas possibilidades expressivas”.
Segundo Jung (apud Silveira, 1997, p. 79) existem várias etapas do processo
de individuação, considerando que “A preliminar será o desvestimento das falsas
roupagens da persona [...]. Os moldes da persona são recortes tirados da psique
coletiva” é assim quando o indivíduo veste essa máscara para exercer seu papel
social e “Quando é retirada a máscara que o ator usa nas suas relações com o
mundo, aparece uma face desconhecida” (JUNG apud SILVEIRA, op. cit., p. 80)
denominada de sombra.
Por persona, entende-se máscaras e ajustes sociais que são adaptados
a diversas situações, considerada um mecanismo

de

defesa, sendo ”[...]

vestimentas que excluem partes essenciais do indivíduo” (STEIN, s/d, p. 56).
A vivência em arteterapia possibilita que o indivíduo transforme-se e passe a
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torna-se autor da suas ações, não sendo considerado um um personagem criado
pelo contexto social em que está inserido.
Sombra, segundo Jung (2012, p. 497) é:
A parte inferior da personalidade. Soma de todos os elementos psíquicos
pessoais e coletivos que, incompatíveis com a forma de vida
conscientemente escolhida, não foram vividos e se unem ao inconsciente,
formando uma personalidade parcial [...]. A sombra se comporta de maneira
compensatória em relação a consciência. Sua ação pode ser tanto positiva
como negativa.

Corroborando com esse conceito, Silveira (1997, p. 81) relata:
A sombra é uma espessa massa de componentes diversos, aglomerando
desde pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores, complexos
reprimidos, até forças verdadeiramente maléficas, negrumes. Mas também
na sombra poderão ser discernidos traços positivos: qualidades valiosas
[...].

Assim, afirma Silveira (op. cit., p. 31), os complexos “Significam que existe
algo conflitivo e inassimilado [...], mas também um estímulo para maiores esforços, e
assim podem vir a ser uma abertura para novas possibilidades de realização”.
Por complexo na abordagem junguiana entende-se que são conteúdos
psíquicos repletos de carga afetiva, que interferem na vida do indivíduo e são
considerados como fragmentos da personalidade do indivíduo.
Assim, o trabalho arteterapêutico através das imagens e seus símbolos
permite ao indivíduo o contato com a sombra “[...] aquela personalidade oculta,
recalcada, frequentemente inferior e carregada de culpabilidade, mas também de um
certo número de boas qualidades“ (JUNG, 2012, p. 497).
A produção das imagens e os símbolos possibilitam que os conteúdos do
inconsciente repletos de imagens arquetípicas possam emergir para o consciente,
favorecendo as etapas do processo de individuação. Essas imagens arquetípicas
têm relação com o universo cultural e ambiental do indivíduo, que cria, recria,
despertando para um novo olhar perante o seu fazer criativo, sendo expressões que
possuem grande significado para o criador. (PHILIPPINI, 2008).
Os arquétipos, segundo Dreher (2005, p. 57), “São estruturas básicas da
psique, e são herdadas“, sendo formas instintivas de imaginar. Os indivíduos são
herdeiros da história da humanidade. Nesse contexto pode se apropriar de
estruturas antigas e repletas de imagens, mas o seu conteúdo varia de acordo com
alterações históricas e ambientais. (DREHER, 2005).
Os arquétipos são imagens primordiais e cujas representações estão
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presentes em diversos tipos de contos, mitos, lendas populares de culturas, ritos de
religiões e épocas diferentes.
O espaço arteterapêutico, através das inúmeras modalidades expressivas,
facilita a expressão criativa, favorecendo que a energia psíquica tome forma e seja
plasmada a imagem arquetípica.
No inconsciente coletivo existem diversos tipos de arquétipos que
correspondem à várias situações, relacionando sentidos comuns entre indivíduos. É
segundo Jung (apud Veleda, 2008, p. 66) relata que “[...] depois dos anos mais
avançado, inicia-se o processo de realização do self, por contato com o arquétipo O
Velho Sábio que vem a ser um dos arquétipos do idoso”. O processo arteterapêutico
possibilita o encontro com esse Velho Sábio, facilitando a sua expressão criativa. E
ainda citando Veleda (ibidem, p. 69), “fornece um espaço criativo e de estimulação
adequada [...]”.
Assim, os Arquétipos estão presentes em todos os indivíduos e representam
conteúdos do inconsciente. São estruturas universais que estão presentes no
inconsciente coletivo, sendo uma forma de pensamento universal repleto de carga
afetiva.
O inconsciente coletivo é formado pelos arquétipos, que se manifestam
através dos símbolos produzidos nas imagens que emergem da psique, e como
Bérgson (apud Berg, 1998, p. 123) relata que “Uma imagem pode ser sem ser
percebida, pode estar sem estar representada“. Nesse contexto, o arteterapeuta tem
o papel de contextualizar essa imagem junto com o criador a partir da historicidade
de cada um.
Como descreve Duchastel (2010, p. 48), “Os junguianos consideram que as
imagens são vivas [...]. A imagem se transforma e transforma a pessoa que a
imagina, a desenha, a sonha ou a dança”.
Nesse contexto sobre o universo arteterapêutico e os símbolos produzidos,
Philippini (2008, p. 15 e 16) relata que:
O processo arte Terapêutico permite que simbolicamente e de forma
perene, através das atividades expressivas diversas, sejam retratadas com
precisão as sutis transformações que marcam o desenrolar da existência,
documentando seus contínuos movimentos do vir a ser, que configuram-se
e materializam conflitos e afetos [...].

Assim, a arteterapia com abordagem junguiana norteia a caminhada de
transformação do ser, buscando a compreensão do universo da produção simbólica

32

oriunda do self, rumo à jornada de individuação. Essa jornada possibilita ao
indivíduo um desvelar para seu processo criativo.
Segundo Veleda (2008, p. 67), “Quando somos chamados a intensificar o
processo individuação, somos convocados à criatividade e a viver uma nova
consciência”.

1.3 A CRIATIVIDADE NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO
O espírito criativo é fonte da energia vital. Quando o ser humano desenvolve
o conhecimento, as aptidões e a confiança, e lhe é dada a oportunidade de
expressar-se livremente e contribuir com seus dons e talentos, ele
envelhece com objetivo e paixão.
Cusack e Thompson

Na arteterapia, o indivíduo tem a possibilidade de sentir; ele não apenas fala,
mas produz, cria e transforma e este fazer criativo favorece expressar suas emoções
deixando vir à tona conteúdos inconscientes. Nesse fazer terapêutico, a criatividade
surge como matéria-prima (PHILIPPINI, 2008).
Então, a criatividade e o processo criativo estão diretamente relacionados
com arteterapia e processo arteterapêutico, prática que busca resgatar o potencial
criativo do indivíduo.
Dessa forma, possibilita que o mesmo entre em contato com o seu mundo
interior e os conteúdos escondidos, que provavelmente não seriam manifestados na
linguagem verbal, sendo um dos caminhos para a sua transformação.
Conforme relata Nagem (2006, p. 21), “O processo criativo é sem dúvida
agente de transformação social, pois re-habilita, torna hábil de novo, promovendo a
integração de toda a energia psíquica”.
Corroborando com a autora, Vargas (2012, p. 77) descreve “[...] a criatividade
é fonte de saúde para o ser humano, que nasce com um potencial criativo a ser
explorado e desenvolvido. Assim, a criatividade está relacionada com a saúde
mental de um indivíduo e nesse caminho favorece a sua autorrealização e já é
curativa por si só”.
Woodman (apud Rocha, 2009, p. 40) descreve que:
O processo criativo se daria pela ativação do inconsciente coletivo ou
pessoal. Os processos criativos não dependeriam somente do inconsciente,
mas também da energia física que possibilitará o resgate dos pensamentos
inconscientes para a consciência.
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Assim, a criatividade é vital para o ser humano. O processo criativo possibilita
que o indivíduo possa acreditar no seu potencial inovador, abrindo seu canal
expressivo em um universo cheio de criação e imaginação. Esse fluxo é energia,
vida e garantia de saúde para o indivíduo que faz, produz, cria e recria. Esse
processo norteia o desenvolvimento humano permitindo o fluir da energia psíquica,
um caminho repleto de imagens, formas e símbolos.
E assim meciona Osório (1998, p. 95 e 96):
Quando o indivíduo consegue se re-conectar com sua força criadora e
encontrar meios de alimentá-la, as águas dos rios voltam a correr rompendo
barreiras impostas pela própria vida. A criatividade volta a fluir, retomando
seu leito original, como era lá no princípio da infância, onde brincar e criar
andavam de mãos dadas e a criança estava inteira no que realizava:
sentimentos, sensações, intuição e pensamentos voltados para um único
ato. Criar é uma necessidade básica e todo ser livre brinca, se entrega com
prazer a uma atividade e assim cria.

Segundo Kneller (apud Rocha, 2009, p. 92) existem cinco fases do processo
criativo: apreensão, preparação, incubação, iluminação e verificação.
Assim essas etapas contribuem para um fazer criativo em arteterapia. E, em
relação ao público idoso que esse trabalho irá descrever, possibilita um resgate, uma
valorização de sua autoestima e a promoção da saúde como um todo, iluminando
sua mente, visando tornar-se um indivíduo que busca completar-se.
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CAPÍTULO II

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENVELHECIMENTO E MEMÓRIA
EM ARTETERAPIA

O entardecer da vida também deve ter um significado próprio e não ser
meramente um triste apêndice de seu amanhecer.
Jung

Imagem 16- O Toque

Disponível em: www.otoquedoperfume.blogspot.com

Esse capítulo abordará a trajetória do processo do envelhecimento,
descrevendo o crescente aumento da expectativa de vida da população, através de
dados científicos.
Buscará também relatar como a vivência arteterapêutica, através dos
inúmeros recursos expressivos, favorece o resgate das memórias adormecidas dos
idosos, em um desvelar das potencialidades do seu fazer criativo, possibilitando,
assim, o encontro consigo mesmo, rumo a sua jornada de individuação.
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2.1 TRAJETÓRIA DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
O envelhecimento (processo), a velhice (fase da vida) e o [...] idoso
(resultado final) constituem um conjunto, cujos componentes estão
intimamente relacionados.
Netto

O processo de envelhecimento da população é o grande destaque do século
XXI, sendo considerado um fenômeno, um processo universal, evolutivo e gradual.
Esse fato impõe mudanças em relação ao modo de pensar e vivenciar a velhice. No
Brasil define-se como idoso o indivíduo a partir de 60 anos.
Esse fenômeno ganhou destaque no ambito acadêmico e político devido ao
crescimento demográfico que é fruto de grandes transformações pelas quais a
sociedade passou durante o século XX. Esse período marcou importantes estudos
que compõem a ciência do envelhecimento: gerontologia e geriatria.
Com

base

em

dados

científicos,

o

número

de

idosos

cresceu

significativamente, e o Brasil não foge dessa estatística em que segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):
As taxas de crescimento correspondentes às crianças de 0 a 14 anos já
mostram que este segmento vem diminuindo em valor absoluto desde o
período 1990 – 2000. Em contrapartida, as correspondentes ao contingente
de 65 anos ou mais, embora oscilem, são as mais elevadas, podendo
superar os 4% ao ano entre 2025 e 2030. Em 2050, a situação muda e o
primeiro grupo representará 13,15%, ao passo que a população idosa
ultrapassará os 22,71% da população total.
Em 2050, o Brasil terá 7 milhões de mulheres a mais do que os homens.
(IBGE).

Nessa perspecticva, permanece a feminilização do envelhecimento e um
aumento progressivo e significativo de idosos com faixas etárias avançadas (acima
de 80 anos).
Ainda, segundo o site do IBGE:
O índice de envelhecimento (relação entre idosos de 60 anos ou mais e
crianças de até 15 anos) no Brasil cresceu de 31,7 %, em 2001, para 51,8
%, em 2011, aproximando-se bastante do indicador mundial (48,2). No
Brasil, merece destaque a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em que
este indicador foi de 80,2 %. Em dez anos, o número de idosos com 60
anos ou mais passou de 15,5 milhões (2001) para 23,5 milhões de pessoas
2011).

Essa crescente expectativa de vida é considerada um grande triunfo da
humanidade e também um dos grandes desafios. Envolve um somatório de fatores
enfatizando-se os fatores sociais, psiquicos, ambientais e biológicos, que estão
intrinsicamente relacionados.
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Em termos das legislações voltadas para o processo de envelhecimento no
Brasil, destaco a Lei nº 8842, de 4 de janeiro de 1994 que dispõe sobre a Política
Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências e a
Lei: 10.741, de 1º de outubro de 2003 que instituiu o Estatuto do Idoso, que é um
marco para a garantia dos direitos desse segmento populacional. É um Instrumento
legal e de referência para o idoso.
O referido Estatuto é considerado um guia indispensável e de grande
importância para a construção do envelhecimento dito saudável. A data da
promulgação dessa Lei foi escolhida para comemorar o Dia Internacional do Idoso.
Segundo

as

referidas

legislações,

existem

várias

modalidades

de

atendimento para o idoso, dentre elas destaco as entidades de longa permanência,
que entende-se como prestação de serviços em regime de internato para essa
população. No capítulo IV, desta monografia será abordado a experiência de estágio
em arteterapia realizado em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPI).
Sabe-se que o processo do envelhecimento traz mudanças biológicas,
psicológicas e cognitivas, sendo necessárias ações que possibilitem e garantam o
envelhecimento saudável e ativo.
Segundo Freitas (2005, p. 33), a OMS considera:
O envelhecimento ativo o processo de otimização de oportunidades de bem
estar físico, mental e social – através do curso da vida de forma a aumentar
a expectativa de vida saudável e a qualidade de vida na velhice [...].

Por qualidade de vida, segundo a OMS, entende-se que é a “percepção do
indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos
quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas [...]“. (apud FREITAS,
2005, p. 33)
E, segundo Paschoal (2006, p. 149), a qualidade de vida no envelhecimento
“[...] é a percepção de bem estar de uma pessoa, que deriva de sua avaliação do
quanto realizou daquilo que idealiza como importante para uma boa vida, de seu
grau de satisfação com o que foi possível concretizar até aquele momento“.
E por autoestima entende-se que é a idéia que o indivíduo faz de si mesmo,
relacionado com sua autoconfiança.
Assim, a esse respeito, afirma Philippini (2008, p. 19): “O arteterapeuta, nesse
contexto é acompanhante privilegiado de um processo de transformação” que
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possibilta a melhoria na qualidade de vida, o envelhecimento ativo e a manutenção
da autoestima e o resgate de memórias adormecidas do público idoso.
Sobre a dinâmica do processo de envelhecimento do cérebro, Gediman
(2008, p. 15) menciona:
O que estamos aprendendo sobre o envelhecimento cerebral derruba
velhos mitos e abre novos caminhos de pesquisa e tratamento. Até bem
pouco tempo, o envelhecimento do cérebro era atribuído à perda contínua
de células cerebrais (neurônios). [...]. Os cientistas agoram sabem que isso
não é verdade. Na realidade, não é o número de células cerebrais que
temos, e sim a saúde das células existentes, que determina a resistência do
cérebro.

2.2 - CÉREBRO E MEMÓRIA NO ENVELHECIMENTO

Os homens deveriam saber que do cérebro, e somente do cérebro, provêm
nossos prazeres, alegrias, risadas e brincadeiras, bem como nossas
tristezas, dores, desgostos, medos. Através dele, em particular, nós
pensamos, vemos e ouvimos [...].
Hipocrátes
Imagem 17 – As Conexões Cerebrais

Disponível em: http://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-cérebro-humano-com-fimacima-dos-neur-nios-ativos-image18466049

Em relação ao processo de envelhecimento, Gediman (2008, p. 16) relata
“Uma das descobertas mais extraordinárias das pesquisas nesse campo é a
confirmação de que o cérebro é um órgão dinâmico, capaz de refazer conexões e se
adaptar continuamente, mesmo na velhice”.
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Citando, ainda Gediman (2008, p. 198) descreve que:
O termo científico para a habilidade que o cérebro, tem de mudar sua
estrutura e função é neuroplasticidade [...] quando o cérebro está envolvido
e estimulado, conectores neurais, chamados dendritos, se expandem e se
fortalecem.

Corroborando com o descrito, Sé (2005, p. 13 e 14) relata que:
[...] é da natureza do cérebro possuir alta plasticidade, ou seja, ele é capaz
de se modificar conforme a interação com o ambiente. A plasticidade é um
conjunto de processos fisiológicos, no nível celular e molecular, que explica
a capacidade das células nervosas de mudarem suas respostas em função
de determinado estímulo.

O cérebro humano é a parte mais importante do sistema nervoso, um órgão
complexo e está dividido em duas partes: o hemisfério esquerdo e o direito.

O

hemisfério direito do cérebro está relacionado com a fantasia e as interpretações não
verbais, intuitivas, emotivas. È considerada o lado cerebral da criatividade e da arte.
E já o hemisfério esquerdo do cérebro está relacionado com a lógica e a realidade,
sendo o responsável pela compreensão das palavras.
Ainda, segundo Sé (op. cit., p. 13):
É no cérebro que mora a palavra, tudo o que aprendemos e vivenciamos
fica bem guardado no nosso cérebro, bem como o que sentimos e
expressamos em forma de mensagens. Ele é o berço da idéia e a casa da
consciência.

Mais adiante ressalta que “No córtex existem mais de um bilhão de células
nervosas, os neurônios, responsáveis pelo envio e recebimento de impulsos e sinais
nervosos. Os neurônios são verdadeiros bits de informação capazes de codificar o
que sentimos e pensamos“. (SÉ, op. cit., p. 14).
No nascimento, os neurônios já estão formados, mas as sinapses se formam
com a experiência – é o processamento das informações. Por isso, dominar o
cérebro é dominar o conhecimento.” (SÉ, op. cit., p. 15). As sinapses são as regiões
de comunicação entre os neurônios, sendo a maior quantidade de conexões que
torna saudável o sistema nervoso.
“O cérebro progride com novidades, portanto os melhores exercícios para
deixá-lo saudável e em forma são o que nos fazem pensar de maneiras novas e
prazerosas” (GEDIMAN, 2008, p. 19).
Sabe-se que o cérebro é um músculo e quanto mais exercitado, mas torna-se
fortalecido e a memória torna-se aprimorada. Corroborando com o descrito,
Hillman (2001, p. 17) fala que:
A mente aprecia idéias. Ela pede ideias novas, mesmo incompletas. Ela se
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ocupa de cogitar. A mente é naturalmente curiosa, inventiva e
transgressora. Aos idosos aconselha-se manterem-se mentalmente ativos
para adiar o declínio do funcionamento do cérebro [...]. Use a sua mente,
senão vai perdê-la – e não importa em que se pensa, contanto que a mente
seja exercitada como um músculo (Hillman 2001, p. 17).
Imagem 18 – Exercitando o Cérebro

Disponível em: htpp:/ www.nutricionistaliciavendruscolo.blogspot.com

A memória é uma complexa função mental que possibilita ao organismo o
registro, recuperação e conservação de informações advindas das experiências
vividas, sendo necessária para mantê-la ativa treiná-la frequentemente.
A mente humana é incrível e tem um grande poder de armazenamento das
informações, e sempre foi dotada de muita força. Dessa forma, visitando histórias
antigas, encontra-se referência que na mitologia grega existia a Deusa da memória,
chamada de Mnemosine de cuja sua união com Zeus, que era o Rei dos Deuses,
nasceram musas que são ligadas às artes e às ciências. Essa Deusa tinha todas as
honras, pois desde essa época considerava-se que na memória estava o poder da
fala, da cultura e do conhecimento. (SÉ, 2005).
Conforme Yassulda (2006, p. 1245), a memória é “[...] a base para o
desenvolvimento da linguagem, do reconhecimento das pessoas e dos objetos que
encontramos todos os dias, para sabermos que somos e para termos a consciência
de nossas vidas”.
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A memória é a chave de entrada para lembranças e a arteterapia, com suas
inúmeras modalidades expressivas, permite e propicia que indivíduos religuem-se
consigo mesmos em sua jornada para o processo de individuação. Como relata
Andrade (apud Aguiar, 2005, p. 95):
[...] o passado de cada um de nós é tão cheio de detalhes, que seria
impossível evocá-lo de modo perfeito. Para lembrar, “cortamos” as cenas e
as sensações [...], selecionamos momentos, destacamo-los do conjunto que
integravam. Para lembrar,”costuramos” esses momentos uns nos outros,
dando-lhes nova seqüência e, portanto, novo sentido.

Existe uma diversidade de atividades para alcançar a saúde do cérebro
permitindo o aprimoramento da memória, dentre eles exercícios que “Exigem novos
modos de pensar [como] criar um poema rimado, construir uma escultura de areia,
pintar um quadro, escrever suas memórias”, (GEDIMAN, 2008, p. 20), como também
que “Envolvem desafio sinestésico criar arte com pintura e poesia” (GEDIMAN, op.
cit.).
Dessa forma, as vivências em arteterapia, através de seus recursos
expressivos como: desenho, pintura, escrita criativa, modelagem, dentre outros,
buscam favorecer experiências novas e enriquecedoras que contribuem para a
ampliação de conexões entre as células nervosas, possibilitando o exercício do
cérebro e o resgate das memórias.
A memória começa no [...] momento em que a mente reconhece de modo
consciente o que os sentidos estão assimilando chamamos isso de memória
sensorial. [...]. Quando, porém, damos atenção à impressão sensorial, ela
passa para o segundo estágio da memória – a de curto prazo, ou memória
de trabalho. (GEDIMAN, ibidem, p. 36).

Assim, “Na memória de curto prazo, a capacidade e o tempo de
armazenamento e recuperação da informação são limitados [...]. Quando não
transmitido para a memória de longo prazo, acaba sendo eliminado” (GEDIMAN,
ibidem, p. 37).
Dessa forma, quando o cérebro registra a informação “[...] passa da memória
de curto prazo para a de longo prazo, que é o maior componente do sistema de
memória. Ela é capaz de guardar informações por toda uma vida, e sua capacidade
de armazenamento é ilimitada”. (GEDIMAN, ibidem, p. 36).
Conforme Hillman (2001, p. 115), “Certamente um dos feitos notáveis da
mente idosa é a capacidade de dividir a memória em duas espécies: de longo prazo
e de curto prazo. À medida que a primeira melhora, a segunda definha [...]“.
Continuando na caminhada dessa complexa função mental do indivíduo,
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Gediman (2008) define as memórias da seguinte maneira:
 Memória sensorial - Quando o cérebro percebe os estímulos
ambientais.
 Memória de curto prazo - Quando se mantém uma atenção consciente
as percepções dos sentidos, para executar uma tarefa imediata.
 Memória de longo prazo – Quando a informação é assimilada e
armazenada no cérebro para uma utilização futura.
Assim memória sensorial são os registros captados pelos sentidos: olfato,
visão, audição, tato e paladar. Os indivíduos, no caso o idoso possuem lembranças
relacionadas com aromas, sabores, sons, toques, e o cérebro recebe essas
sensações e armazena na memória sensorial, e assim aumenta a capacidade da
percepção desses indivíduos.
A memória de longo prazo fica no inconsciente do indivíduo, são experiências
vividas e podem estar adormecidas, esquecidas e as vivências em arteterapia
possibilitam que essa memória seja estimulada.
A memória explícita ou declarativa é a memória relativa a fatos e eventos,
como datas de aniversário, e tudo que pode ser evocado através das palavras.
Subdividem em Episódica e Semântica.
Yassulda (2006) complementa descrevendo que por memória semântica
entende-se a capacidade de se registrar informações lingüísticas, que consiste em
nome de pessoas, descrição de acontecimentos. Os estudos apontam que essa
habilidade sofre pouca alteração no processo de envelhecimento. Usa-se esse tipo
de memória para recordar que Jung foi o criador da psicologia analítica.
Já a memória episódica é a capacidade do indivíduo em reter fatos.
(YASSULDA, 2006). São acontecimentos que tem relação com o tempo, datas. São
lembranças que o indivíduo, no referido caso o idoso, tem de situações que
aconteceram na festa de aniversário da sua infância.
A memória implícita é a responsável pelas informações que estão
relacionadas com o nosso hábito. E a memória de procedimento faz parte do
sistema desta memória.
Para utilizar e armazenar essa memória torna-se importante a prática
constante, são hábitos que não são esquecidos, mesmo que o indivíduo fique um
período sem executar, como exemplo o ato de digitar.
A memória de longo prazo, apresenta duas atividades mentais: codificação e
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recuperação. A codificação “Consiste em tarefas mentais, como prestar atenção [...]
e associar coisas novas a um elemento que o cérebro já conhece [...]. A recuperação
é a atividade de obter informações da memória de longo prazo”. (GEDIMAN, 2008,
p. 37).
Gediman (ibidem, p. 60), refere-se a três princípios e a cinco habilidades da
memória:
Princípio

Habilidade

Definição

Atenção

Observação ativa

Imagem

Visualização

Usa os cinco sentidos para apreender os detalhes
da realidade.
Cria imagens mentais incomuns e até amalucadas
do item a ser lembrado.
Transforma aquilo que se quer memorizar numa
rima ou história.

Verbalização
Significado Associação

Conecta aquilo que se deseja
informações que o cérebro já tem.

recordar

a

Agrupa os itens a serem lembrados em categorias
de significados.
Classificação
Assim, a complexa interação entre cérebro, envelhecimento e arteterapia, em
relação aos tipos, princípios e habilidades da memória, favorece a conexão dos
idosos consigo mesmo no percurso rumo à jornada para a sua individuação.

2.3 ARTETERAPIA JUNGUIANA E O ENVELHECIMENTO

A velhice não é acidental. É algo necessário à condição humana, pretendida
pela alma.
Hillman

O processo crescente do envelhecimento é uma das grandes preocupações
da humanidade. Atualmente, o grande desafio é que seja vivenciado com qualidade
de vida, buscando um envelhecimento saudável.
Na concepção do envelhecimento dito saudável, um aspecto relevante que
Lima (2009, p. 85) descreve:
A arteterapia e seus recursos expressivos surge como um novo campo a ser
explorado dentro da multidimensionalidade e interdimensionalidade
existente em todos as áreas de conhecimento e como uma alternativa
inovadora no tratamento auxiliar destas inúmeras patologias que
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encontramos no público da terceira idade, com resultados surpreendentes.

Nesse caminho, a arteterapia no processo do envelhecimento é vida. É uma
abordagem terapêutica com inúmeras possibilidades que busca atuar no imaginário
e permite a abertura do potencial criativo dos idosos, contribuindo para que os
mesmos possam aproveitar melhor esse período.
Segundo Veleda (2008, p. 68), “O processo criativo facilita o idoso esta volta
para seu interior redescobrindo a sua origem [...] por meios dos próprios símbolos
novos significados para sua existência”.
Ainda, citando Veleda (ibiden, p. 67):
O processo criativo permite ao idoso inúmeras maneiras de dar forma e
expressão, as energias do seu próprio Velho Sábio, propiciando a
regeneração e a ampliação do seu potencial, onde pode reencontrar em si
um novo impulso para a vida [...].

Segundo Gálias (2012, p. 23),
[...] o envelhecimento e seus caminhos vivos, dentro do processo de
individuação, ainda não fazem parte de nossa consciência coletiva. Não
temos ainda reflexão suficiente para podermos trocar os preconceitos por
conceitos. Estamos creio, nessa busca.

Corroborando com o descrito acima Vargas (2012, p. 138) “A força dos
preconceitos que limita, empobrece e compromete a vida dos velhos, talvez seja o
maior obstáculo a ser superado“.
Nessa perspectiva, a arteterapia contribui para diminuir o preconceito de que
o processo de envelhecimento faz com que a pessoa fique menos criativa, essas
atividades são fundamentais para a manutenção da saúde dos idosos. (COUTINHO,
2008).
Citando ainda Gálias (2012, p. 25), “Para Jung e sua teoria da individuação, o
que ele chama de segunda metade da vida é um período de importantes
transformações e acontecimentos psíquicos [...]”.
Segundo Veleda (2008, p. 65), “Um dos desafios para a terceira idade [...], é
lidar com o que não compreende, lidar com vitórias e derrotas, aceitar a si próprio
[...]”.
Assim, Cícero (apud Kaufman, 2012, p. 51) relata sobre o envelhecimento em
que ”[...] a arte de envelhecer consiste em encontrar prazer que todas as idades
proporcionam, uma vez que todas elas tem as suas virtudes”.
Torna-se necessário romper os paradigmas que afirmam que o idoso não
produz e que não é criativo. Nesta perspectiva através das atividades de arteterapia
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ativamos

memórias

adormecidas

que

possibilitam

o

fazer

artístico,

e

consequentemente a recuperação de sua autoestima.
A vivência em arteterapia possibilita ao idoso o resgate de seu processo
criativo, sendo considerada um caminho de transformação, encorajando-o a ter
novas perspectivas de vida, contribuindo para a valorização da sua autoestima e
coragem para enfrentar suas limitações, favorecendo o resgate de suas
reminiscências.
Como metodologia, a arteterapia através de suas estratégias expressivas,
estimula as potencialidades criativas desconhecidas, não priorizando a estética e
sim a expressão de cada indivíduo. Nesse caminho busca valorizar as imagens e
símbolos que são plasmados nas produções.
Dessa forma, arteterapia, como afirma Philippini (1998, p. 3), vai abordar o
processo criativo com o seguinte olhar:
Evidentemente, não se trata de levar indivíduos a produzirem grandes obras
de arte, mas de despertar o compromisso de cada um com o seu processo
expressivo em particular, que é um compromisso com a VIDA, ajudando a
superar o medo da morte, até porque muito do que se perdeu, pode ser
revivido na arte [...].

Nessa caminhada sobre a trajetória do idoso frente aos desafios propostos
descreve Hollis (2008, p. 9) que:
A crise da meia idade, que eu prefiro chamar de passagem do meio,
apresenta-nos uma oportunidade de reexaminar a nossa vida e fazer a
pergunta por vezes assustadora e sempre libertadora: “Quem sou eu além
da minha história e dos papéis que interpretei.

A esse respeito, afirma Philippini (1998, p. 1):
[...] o processo arteterapêutico pode oferecer indicações, sustentação e
alento na chamada “crise da meia idade”, auxiliando na compreensão de
que somos os únicos responsáveis pelo nosso próprio bem-estar psíquico.

Nessa caminhada, Hillman (2001, p. 18) fala “A principal patologia da velhice
é a nossa idéia da velhice [...]. Depois dos 50 ou 60 anos inicia-se uma nova terapia
– a terapia das idéias”.
Citando, ainda Hillman (ibidem, p. 75), sobre o processo de envelhecimento
relata “O tempo não é apenas destrutivo; ele fortalece assim como enfraquece. O
tempo perdura; ele continua sempre em frente [...]”.
Assim, existem duas palavras gregas para ‘tempo’ – Chronos é o período de
tempo seqüencial e Kairós, é o tempo revelado na sua dimensão profunda.
A arteterapia, através das linguagens expressivas, tem um papel importante
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nesta jornada do indivíduo visto que favorece o encontro consigo mesmo através do
tempo de Káiros.
As vivências em arteterapia possibilitam revitalizar núcleos saudáveis e liberar
potenciais criativos através das produções realizadas e conforme afirma Philippini
(1998, p. 2):
Neste contexto, a arte funcionará como elemento vitalizador para o indivíduo
idoso que, em muitas situações, apresenta grande defasagem entra as
lembranças de um tempo que já passou e suas experiências reais,
agravada pela marginalização social, especialmente marcante na velhice.

A vida é um contínuo aprendizado e torna-se necessário viver de uma forma
plena e como relata Hillman (2001, p. 19):
[...] devemos nos envolver de todo o coração nos acontecimentos do
envelhecimento. Isto requer curiosidade e coragem – neste caso, coragem
para deixarmos para trás velhas idéias e nos deixarmos levar por idéias
desconhecidas, deslocando a importância dos acontecimentos que
tememos. Ou seja: a coragem de ser curioso.

Como a criatividade é inerente ao homem, pode-se dizer que é necessário
estimular os idosos, oportunizando vivências que possibilitem o fazer criativo e
resgate neles esse potencial muitas vezes escondido ou ainda desconhecido.
Mesmo com os avanços e o crescimento constante dos idosos, escuta-se que
não têm criatividade, não são seres criativos. Nesse sentido, a arteterapia intervém,
mostrando a capacidade e potencial criativo de cada ser, fazendo com que o
indivíduo escute o seu ‘eu’, favorecendo seu fluxo criativo.
Assim, a arteterapia no processo do envelhecimento busca inovar,
ressignificar, favorecer a possibilidade de viver essa fase com qualidade de vida,
resgatando sua autoestima e autoconfiança, assim “[...] valoriza o idoso auxiliando-o
a lidar com seus conteúdos internos, ajudando-o a restabelecer seu equilíbrio
emocional, encontrando sua própria linguagem expressiva [...]“. (VELEDA, 2008, p.
69).
Segundo Bello (apud Fabietti, 2004, p. 157):
a atividade artística, assume um caráter liberador. É relaxar o racional e
mergulhar no inconsciente sem restrição. É ouvir a voz do coração. É
aprender a confiar no processo criativo. É deixar o inconsciente dirigir e
confiar nele.

O idoso tem um anseio em ser escutado, fazer parte de um contexto, e a
arteterapia busca essa conexão do indivíduo com ele mesmo, fazendo com que
possa redescobrir sua essência dando uma ressignificação em sua vida.
Envelhecer é uma arte, é algo de grande relevância para quem vive esse
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período e assim, Berlink (apud Fabietti, 2004, p. 165) fala sobre o processo de
envelhecimento: “a envelhescência é a arte de viver a velhice e requer muito
engenho e muito empenho”. Então, nessa perspectiva, esse ser “envelhescente” na
arteterapia reconstrói, recria, ressignifica sua vida.
Na caminhada em vivências arteterapêuticas, foi possível observar a
fascinante mobilização que essa prática possibilitou aos idosos, um fabuloso
processo de re-construção da vida, momentos de vivências renovadoras,
ressignificativas, em um constante rememorar. Como relata Mercadante (apud
Fabietti, ibidem, p. 156):
o direito ao passado, à possibilidade de lembrar, o direito à memória, faz de
cada individuo – no presente caso, o idoso – um historiador de si mesmo, de
ser um trabalhador da memória que o idoso pode reinventar pelo desejo o
seu presente e futuro, e que o transforma, assim, em sujeito de seu próprio
destino.
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CAPÍTULO III
ARTETERAPIA – MENTE / CORPO E IDOSO

A consideração afetiva pelo corpo é um sinal à vida física enquanto
Templo ou receptáculo de algo transfísico.
James Hillman
Imagem 19 – A Mente e o Corpo

Disponível em: fisioterapiaquintana.blogspot.com

Esse capítulo abordará como os diversos estímulos em arteterapia junto aos
idosos ativam e resgatam funções relacionadas ao sistema límbico, possibilitando o
fluxo da energia psíquica rumo à jornada de individuação.
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Buscará também demostrar como as práticas de consciência corporal em
arteterapia, favorecem o processo criativo, de autopercepção, de autoimagem que
possibita o resgate de memórias através de movimentos e toques.

3.1 - ESTÍMULOS EM ARTETERAPIA

A arteterapia, possibilita experiências sensoriais, a partir do uso de estímulos
visuais, táteis, auditivos e diversos outros. Esses estímulos buscam a abertura do
processo criativo, favorecendo que conteúdos inconscientes sejam trazidos a
consciência, permitindo o fluxo da energia psíquica rumo a jornada de individuação.
Imagem 20 – Os Sentidos

Acervo da autora

Como explica Philippini (1998, p. 5) “O universo dominante em arteterapia é o
da sensorialidade e da materialidade: texturas, cores, formas, volumes, linhas. E
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integrar-se e movimentar-se nesse universo requer atenção e preparo”. Assim, as
propriedades terapêuticas nas vivências em arteterapia, com o uso das diversas
materialidades, possibilitam o resgate de habilidades e memórias adormecidas dos
idosos, ativando seu potencial criativo através das inúmeras experimentações.
Uma das experimentações nas vivências em arteterapia é das atividades
sensoriais, que utilizam materiais orgânicos como canela, cravo, oregáno e diversos
outros. Esses estímulos com idosos acessam lembranças, ativam funções
relacionadas ao sistema límbico, resgatando memórias adormecidas, facilitando o
acesso a regiões do inconsciente.
O sistema límbico é um conjunto de pequenos orgãos situados na região
central do encéfalo, que são estruturas do cérebro, região constituída de neurônios
(células) responsável primordialmente por controlar emoções e comportamentos,
como também pela memória.
Imagem 21 - A Flor

Acervo da autora

Como relata Monteiro (2003, p. 31):
Não existe outra maneira de compreender o mundo que não seja através de
nossos sentidos. Assim, o conhecer surge mediante estímulos sensorias
que atingem o corpo, possibilitando-nos examinar essas sensações
produzidas e preparar o corpo para devolver ao mundo o que foi
descoberto, em forma de movimento. Portanto, pelo sentir e pelo movimento
descobrimos o mundo, adquirindo o conhecimento necessário que servirá
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de base para o organismo se adaptar adequadamente a cada circunstância
que o envolve. É neste sentido que viver é conhecer.

Desta forma, outra estratégia é proporcionar a estimulação tátil através do
toque que ativa a pele, que é o maior orgão do corpo, considerado o receptor dos
sentidos e das sensações. Esses estímulos usados nas vivências arteterapêuticas
junto com idosos objetivam melhorar a percepção e compreensão do corpo. Assim
as expressões corporais favorecem o fluir das emoções, resgatando memórias Esse
assunto será aprofundado na próxima seção.
Outro recurso utilizado nas vivências em arteterapia é a música, que
possibilita um resgate de memórias adormecidas, sendo estimulada pelo som que é
percebido pelos ouvidos, e transmitido para o cérebro pela vias neurais,
possibilitando que o corpo entre em uma vibração de sensações. Por esse motivo
cada indivíduo recebe de uma forma o som que está sendo transmitido, que está
relacionado com os seus arquétipos, favorecendo assim que as emoções de sentir,
recordar, rememorar e criar sejam despertadas pela música. ( SILVA, 2008).
Imagem 22 - A memória Musical

Acervo da autora

Corroborando com o descrito, Neto (2012, p. 150) faz referência a um
fato que merece destaque, em que não existe um "dicionário de símbolos musicais”
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porque uma mesma música, possui uma gama de sentidos e significados, ou seja, é
única para cada indivíduo. Esse aspecto é bastante interessante, e por experiência
nas vivências em arteterapia com o recurso da música com os idosos, notei que
cada música mobiliza sensações relacionadas com a história de vida de cada um.
Neto, então estabelece três questões importantes relacionadas com o
indivíduo e a música, que estão diretamente ligadas ao contexto sócio cultural que o
indivíduo está inserido, sua historia, sua trajetória de vida e a construção de seu
mito pessoal e consequentemente com os conteúdos simbólicos das suas produções
plásticas. (NETO, op.cit.).
Citando, ainda Neto (op. cit., p. 149) este autor afirma que ”Para utilizar o som
como estímulo gerador é necessário, inicialmente, escutá-lo [...]” e para isso recorre
à língua dos índios Kamayurá (habitantes do alto–Xingú), referindo-se que:
[...] para redimensionar o que entendemos normalmente por escuta. A
palavra indígena anup designa o ato de ouvir, sinônimo de compreender,
enquanto cak, por seu turno, significa ver ou conhecer [...]. Em chave
inversa, podemos inferir que na sociedade Kamayurá acredita-se que as
pessoas podem se tornar sãs por meio da escuta e da música. (NETO,
2012, p. 149).

Nesse sentido, o autor refere-se a importância de aprender a escutar como
uma experiência única em sua totalidade e para a verdadeira compreensão é
preciso escutar com o todo, ou seja, com a mente, coração e os sentidos. (NETO,
2012).
Levi-Strauss (apud Neto, 2012, p. 150), afirma que:
Tudo se passa como se a música e a mitologia só precisassem do tempo
para inflingir-lhe um desmentido. Ambas são, na verdade, máquinas de
suprimir o tempo. A audição da obra musical, em razão de sua organização
interna, imobiliza, portanto, o tempo que passa; como uma toalha fustigada
pelo vento, atinge-o e dobra-o. De modo que ao ouvirmos música, e
enquanto a escutamos, atingimos uma espécie de imortalidade.

A música remete a fatos, memórias, lembranças e tem o poder de transmitir a
sensação de que o tempo parou. Assim possibilita diversas associações repletas de
símbolos emergidos de um local, muitas vezes, ainda desconhecido. (NETO, 2012).
Segundo Silva (2008, p. 27):
A exposição ao som provoca estímulos de ordem sensorial no cérebro
que, acontecem através da ação e, das formas musicais adequadas e
conduzidas apropriamente até ele. A música age no nosso cérebro
independente da nossa vontade. Diariamente e aleatoriamente a música
atua sobre o corpo humano.

Assim, ao escutar o som que é a energia vibratória em forma de ondas, o
corpo entra em uma vibração de sensações, favorecendo aos idosos o resgate de
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memórias adormecidas e a expressão corporal.
Imagem 23 - O Movimento

Acervo da autora

Correlacionando as músicas com os tipos psicológicos definidos por Gustav
Jung que são pensamento, sentimento, sensação, intuição e sua correlação,
respectivamente com os quatro elementos ar, água, terra e fogo. Neto (2012, p.
153) distinguiu que:
[...] as músicas percussivas e fortes aparecem associadas aos elementos
terra e fogo, enquanto as músicas suaves, tocadas por instrumentos de
sopro ou corda dedilhada, são relacionadas aos elementos água ou ar. As
“músicas da água“ ou “do ar“ são utilizadas em atividades mais
interiorizadas, enquanto as “músicas ligadas à terra“ ou ao “fogo“ são
empregadas em propostas mais dinâmicas.

Destaca-se também que na prática arteterapêutica as músicas possuem um
“etos específico” (NETO, 2012, p. 159) e devem ser adequadas para cada atividade
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proposta, sendo de fundamental importância que o profissional se aproprie e amplie
seu universo musical.
Citando, ainda Neto, ele esclarece como os gregos caracterizavam
músicas dividindo-as em dois etos: Apolíneo e Dionisíaco

e como

suas
estão

relacionadas com os diversos estilos de músicas brasileiras:
Para os gregos [existiam] dois tipos gerais de músicas: de um lado, as que
suscitavam a calma, o equilíbrio, a racionalidade e eram relacionadas ao
deus Apolo, cujo instrumento característico era a lira (instrumento de corda,
de sonoridade suave) e, de outro; as músicas associadas a Dionísio,
semideus ao qual se vinculavam o instinto, a embriaguez estática e o
exagero, cujo instrumento era o aulos – uma flauta dupla de som estridente
e nasalado. (NETO, 2012, p. 154).

Assim, em relação ao trabalho arteterapêutico Neto (op. cit., p. 155), ainda
chama atenção para a importância do profissional perceber os sons denominados
“não musicais” acontecidos no dia a dia do cliente, que são trazidos por este, que ao
rememorar situações vividas, expressa detalhes importantes que ainda estavam
desconhecidos e que tornam-se reveladores para o processo.
Nessa caminhada, a multiplicidade de estímulos em arteterapia contribuem
para a demostração da riqueza simbólica do inconsciente, possibilitando que o
indivíduo, no presente caso o idoso, possa expressar-se despertando para as
próprias habilidades, o que pode favorecer a sua autoestima, autoconhecimento, e
consequentemente sua revitalização rumo a jornada de individuação.
3.2 – ENVELHECER - CORPO / TOQUE EM ARTETERAPIA

E da mesma forma que a matéria corporal, que está pronta para a vida,
precisa da psique para se tornar capaz de viver, assim também a psique
pressupõe o corpo para que suas imagens possam viver.
Jung

Como o corpo é uma estrutura viva de um organismo vivo, com o passar dos
anos, principalmente com o processo de envelhecimento, esse organismo vai sofrer
alterações, sendo importante atividades que possibilitem o movimento através da
expresão corporal.
Segundo, Monteiro (2003, p. 31):
Viver é estar consciente dos movimentos nascentes do corpo que clamam
por conhecimento. Se esquecemos de nosso corpo, esquecemos também
de como viver, deixando de ser.

Assim, Leloup (apud Fabietti, 2004, p. 169) ao falar do corpo relata que:
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[...] quando você toca um corpo, lembre-se de que você toca um Sopro é o
sopro de uma pessoa com seus entraves e dificuldades e, também, é o
grande Sopro do universo. Assim, quando você toca um corpo, lembre-se
de que voce toca um Templo.
Imagem 24 –O Corpo

Acervo da autora

A esse respeito Athayde, (2011, s/p) cita:
O corpo é o nosso canal de expressão. Expressão de pensamentos, de
sentimentos e emoções. Já o movimento é uma resposta muscular a um
estímulo sensorial, ou seja, alguma informação que é captada através dos
sentidos.

Corroborando com o descrito Carrieri ( 2004, p. 103) cita:
Além de aguçar os cinco sentidos: olfato, audição, visão, tato e paladar, a
conscientização das partes do corpo leva o indivíduo a perceber sua
estrutura ossea, sua força muscular, suas articulações, sua pele, seus
movimentos, suas expressões.

Assim, as atividades de consciência corporal com idosos, possibilitam que os
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mesmos possam observar seus movimentos, em um despertar para a expressão e
escuta desse corpo.
Por esse motivo, afirma Philippini (1998, p. 5):
Um caminho produtivo para facilitar o início do processo arteterapêutico
pode ser a via da CONSCIÊNCIA CORPORAL, dos exercícios de
relaxamento das tensões e da colocação da respiração em estágios mais
lentos e profundos para facilitar desbloqueios, permitindo mais fluência do
processo criativo.

Então, torna-se importante em um setting arteterapêutico o trabalho corporal,
que busca o reconhecimento dos potenciais e limites do corpo, possibilitando a
expressão através do simbolismo corporal e segundo Monteiro (2003, p. 36):
O corpo, principalmente através do sentido tátil, fornece um senso de
realidade objetiva, porque é no limite da pele que sabemos que estamos
conectados ao mundo, possibilitando-nos o relacionamento com os outros
corpos, sem que percamos a referência espaço-temporal.

“Por isso, é importante sensibilizar, estimular os orgãos sensoriais, através de
técnicas respiratórias e de sensibilização integrando o ver, o ouvir e sentir o corpo
como parte integrante do SER.“ (ATHAYDE, 2011, s/p).
Assim, as técnicas expresssivas em arteterapia que buscam a expressão
corporal favorecem que conteúdos inconscientes possam vir à tona pela
consciência, ativando memórias e possibilitando a autopercepção, através da escuta
desse corpo. Como menciona Arcuri (2004, p. 27), “O simbolismo do corpo pode ser
mediado

pela

arteterapia,

e,

desta

forma,

os

conteúdos

desconhecidos

(inconscientes) têm a possibilidade de vir a consciência“.
Mais adiante, Jung (apud Arcuri, 2004, p. 28), fala que “realmente é
impossivel fazer o tratamento da alma e da personalidade humana isolando uma
parte do resto“, mais adiante Arcuri acrescenta que “[...] não se pode tratar da
psique sem abordar o corpo, da mesma forma que não se pode tratar de um corpo
sem considerar a psique“.
Para Guertzenstein (2004, p. 60):
A dissociação corpo-mente é muito grande, e vai gerando um
distanciamento de nossa essência. Temos que voltar para o nossos
instintos, [...] nosso ser como um todo, como um mundo. Temos que nos
voltar para dentro – nosso corpo, nossa psique, nossas emoções – e ao
mesmo tempo nos perceber com um ser social, ambiental e espiritual.

Mais adiante, Guertzenstein (ibidem, p. 61) relata que '''Quando falar em
corpo, subentende-se que estou me referindo na unidade corpo-mente. Esse corpo
reflete a mente e a mente reflete o corpo“. Assim, Athayde (2011, s/p) relata que
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“Corpo e mente são indissociáveis e para cada fenômeno psiquico existe

uma

emoção associada. Pensamento, corpo e sentimento precisam estar em harmonia“.
Desta forma, nas atividades de conciência corporal na prática arteterapêutica
''É importante expressar aquilo que nosso corpo carrega, e extravasar essa energia,
esse potencial criativo, [...]. Contudo, primeiro, temos de aprender a “escutar“ esse
corpo, percebê-lo.“ (GUERTZENSTEIN, 2004, p. 62).
Sobre essa escuta do corpo, Arcuri (2004, p. 27) relata:
O corpo pode ser um canal para expressar as necessidades da psique. Os
sintomas corporais muitas vezes nos remetem às memórias pessoais, por
vezes, também, às coletivas, aos arquétipos e aos instintos que
desconhecemos.

Assim, o corpo armazena uma memória, a partir da história pessoal de cada
idoso, e as vivências em arteterapia através da associação mente e corpo em
atividades de consciência corporal expressam a psique, resgatando memórias
adormecidas.

3.3 - ARTETERAPIA NO RESGATE DE MEMÓRIAS

Como a memória é a chave da entrada de lembranças, e Hillman (2001, p.
122) relata que:
A emergência de valores trazida pelo ato de recordar repete na nossa
velhice o antigo mito da Memória, a mãe das noves musas Cada uma das
Musas [...] engenhosamente forma valores ao refletir sobre a deusa
Memória que é sua mãe [...].Precisamos apenas seguir as filhas da
Memória, refletindo sobre as nossas lembranças e percebendo como elas
tomam formas significativas.

Conforme, Lopes (apud Hillman, 2001, p. 96) :
Os casos que as pessoas contam dão um jeito de tomar conta delas. Se os
casos chegarem a você, aprecie-os. É aprenda a doá-los onde eles forem
necessários. De vez, em quando uma pessoa precisa de uma história, mais
do que de alimento, para permanecer viva. É por isso que colocamos essas
histórias na memória uns dos outros. É assim que as pessoas cuidam de si
próprias.

Assim, remexer o baú de memória favorece incríveis descobertas oriundas
desse enriquecedor trabalho, tanto nas escolhas dos repertórios musicais como na
criação das produções plásticas que enriquecem o processo. (NETO, 2012).
Então, conforme Fabietti (2004, p. 162), “Entre os idosos, entrar em contato
com o corpo representa, de algum modo, dar-se conta do seu processo de
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degeneração“. Mais adiante, a mesma autora cita “O corpo fala e nos aponta a
mudança. Ele é nossa memória mais antiga, nada é esquecido“ ( FABIETTI, 2004, p.
162).
Pode-se, então, considerar que o processo arteterapêutico através dos
diversos estímulos e linguagens expressivas é um caminho que nutre, ressignifica,
redimensiona e facilita a interação do idoso com o seu meio. Busca melhorar sua
capacidade cognitiva. Então, essas vivências possibilitam a revitalização do seu
fluxo criativo, resgatando reminiscências no idoso que é um processo transformador
para sua jornada rumo a individuação.
Imagem 25 – O Caminho

Acervo da autora
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CAPÍTULO IV

VIVÊNCIAS EM ARTETERAPIA

Imagem 26 – Cores e Formas

Acervo da autora

Nesse capítulo serão abordados dados referentes à duas casuísticas,
ocorridas em dois ambientes distintos: a primeira foi desenvolvida no estágio de
arteterapia com um grupo de idosas residentes em uma ILPI através de encontros
semanais, divididos em três módulos de doze sessões cada: Diagnóstico,
Desbobramento e Autogestivo e a segunda foi com a idosa que denominei P. em um
atendimento domiciliar, também com encontros semanais.
Assim, esse capítulo abordará alguns aspectos relativos às sessões
realizadas nos dois ambientes relatados acima, e buscará demostrar como as
vivências em arteterapia nesses dois locais resgataram memórias adormecidas
através de um universo repleto de símbolos, cores, movimentos e formas. E de
como foi favorecida a abertura do fluxo criativo, através de uma prática
transformadora e revitalizadora que marcou a trajetória da energia psíquica rumo a
jornada de individuação.
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4.1 - DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO E LOCAIS DAS SESSÕES:

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI):
 Estágio: 08 Residentes da ILPI.
 Faixa etária: 80 a 90 anos.
 Diagnóstico: 01 com provável doença de alzheimer, 02 com demência a
esclarecer, 02 com dificuldade visual e 01 com dificuldade motora e duas sem
comorbidade.

Atendimento Domiciliar:
 Idosa: P, 79 anos, sexo feminino, superior completo, diagnóstico de provável
doença de Alzheimer em fase inicial.

Nesses dois espaços de atendimento, ILPI que é uma modalidade de
residência para idosos, como no domicílio, torna-se imprescindível a efetivação de
estratégias que favoreçam o fluxo do potencial criativo, a valorização da autoestima
e o resgate de memórias. A próxima seção abordará a dinâmica das sessões.

4.2 - MOMENTOS DO PROCESSO

Essa seção apresentará alguns dados mais significativos desse percurso,
visando ilustrar essa trajetória. O processo consisti de sessões, divididas em três
ciclos psicodinâmicos de abordagem terapêutica breve:
Diagnóstico
Número de sessões na ILPI: 12 sessões.
Número de sessões no atendimento domiciliar: 08 sessões.
Objetivos:
 Desbloqueiar e estimular a criatividade;
 Conhecer, analisar e identificar as principais demandas e necessidades do
grupo, traçando o seu perfil.

Desdobramento ( Estímulos Geradores)
Número de sessões na ILPI: 12 sessões.
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Número de sessões no atendimento domiciliar: 08 sessões.
Objetivos:
 Estimular a criatividade;
 Resgatar os conteúdos inconscientes;
 Formentar a autonomia, autoconfiança e autoestima;
 Fortalecer as relações interpessoais do grupo;
 Trabalhar os contéudos simbólicos que surgiram na fase anterior;
 Facilitar a dinamização de campos simbólicos, visando confirmar (ou não) a
hipotese do diagnóstico.

Autogestivo
Número de sessões na ILPI: 12 sessões.
Número de sessões no atendimento domiciliar: 08 sessões.
Objetivos:
 Materializar e instrumentalizar as propostas apresentadas pelos participantes.
 Nessa fase do processo as paricipantes sugerem as atividades.

4.3 – I.L.P.I. – SESSÕES MAIS SIGNIFICATIVAS:

Em cada um destes módulos foram realizadas 12 (doze) sessões totalizando
36 (trinta e seis) sessões. Vale ressaltar que serão apresentadas as sessões mais
significativas.

1º Módulo - DIAGNÓSTICO.
2ª Sessão - Atividade: Memória sensorial – Cheiro, Paladar, Tato.
Os estímulos sensoriais ativam memórias, e essa complexa função mental, e
como já foi mencionado inicia quando o indivíduo reconhece o que os sentidos
estão assimilando, então chama-se de memória sensorial. Essa é responsável pelo
armazenamento inicial dos estímulos. E quando se dá atenção a essa percepção
sensorial, os dados passam para a memória de curto prazo, que é responsável pela
retenção temporária dos estímulos que foram reconhecidos. Assim, quando a
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informação é assimilada e armazenada no cérebro para uma utilização futura
denomina-se então de memória de longo prazo.
Visando resgatar memórias adormecidas foi realizada nesta sessão a
atividade denominada Memória Sensorial. Para essa atividade todas deveriam
permanecer de olhos fechados e como todas concordaram, foi entregue a cada uma
sacolas contendo aromas de temperos e ervas como: anis estrelado, canela em pau,
cravo. A proposta é que todas pudessem sentir através do sentido do olfato, o
conteúdo de cada sacola. Esse estímulo do olfato contribuiu para resgatar o sistema
límbico através dos aromas. Ao abrirem os olhos começaram a compartilhar as
memórias resgatadas pelos aromas.
Imagem 27 – A Canela

Acervo da autora

Corroborando sobre os benefícios da utilização de materiais orgânicos como
temperos, ervas, folhas e conchas na pratica arteterapêutica, Lima (2009, p. 85)
relata:
O que antes era considerado sem base científica, hoje a teoria quântica e
as novas descobertas da neurociência possibilitam que os tratamentos com
música, aroma e cores, que utilizamos como recursos expressivos em
Arteterapia, começassem a ter um respaldo acadêmico na sua eficácia.

Como já foi mencionado nesse estudo, os estímulos buscam ativar os cinco
sentidos que são os canais que possibilitam que as informações do mundo exterior
sejam registradas no cérebro. Desta forma, o sentido do olfato está diretamente
ligado às emoções, que agradam ou desagradam e evocam lembranças, sendo
canais de recordações que estão associados a uma longa história pessoal, sendo o
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corpo o registro dessas sensações. Assim, essas atividades trouxeram a tona
memórias adormecidas que possibilitaram a transformação no dia a dia dos idosos.
Segundo Lima (2009, p. 89):
O exercício da criatividade transforma o dia a dia comum em uma
experiência quase sobrenatural, de modo que percebemos o potencial
ilimitado que habita em cada ser humano, possibilitando a transcendência
em situações limites, de superar obstáculos aparentemente intransponíveis.

Depois, foi solicitado as idosas que novamente fechassem os olhos e foi
entregue para cada uma sacolas, com diversos objetos, visando que pudessem
sentir as diferentes texturas. Quando abriram os olhos estavam sorridentes e
começaram a dizer o conteúdo das sacolas.
A seguir, foi sugerido a construção da caixa dos sentidos, ou seja, o espaço
destinado para guardar as produções realizadas no decorrer do estágio, e todas
escreveram os seus nomes e utilizaram para a colagem os materiais utilizados para
a atividade do olfato e foi acrescido: grão de bico e semente de girassol.
Imagem 28 - Os estímulos

Acervo da autora

Assim, essa vivência em que as idosas personificaram a sua caixa dos
sentidos, trouxe à tona memórias em relação a ter um espaço seu, que ningém
pudesse invadir como:
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Imagem 29 - A Casa
A idosa MCA disse:
- E bom ter um local nosso, que
ningém mexa, como na nossa
casa.

Acervo da autora

Imagem 30 - Guarda Tudo
A idosa JA disse:
- Quero fazer bem
perfeito o meu guarda
tudo, ele é meu tesouro.

Acervo da autora

11ª Sessão - Atividade: Iluminando o olhar – Criando e fotografando personagens.
Segundo Philippini (2009, p. 105), uma das propriedades terapêuticas da
criação de personagens:
 Ativação do imaginário.
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 Ativação da Expressividade e da Comunicação Simbólica.
Essa atividade de criação de personagens foi realizada na penúltima sessão
do módulo diagnóstico e o grupo estava mais participativo. Inicialmente, foram
distribuídos diversos acessórios e todas ficaram vibrantes quando começaram a
escolher o que seria utilizado para montar seus personagens. E todos os momentos
foram registrados. As fotografias serão utilizadas na próxima atividade, que será
abordada posteriormente.
Imagem 31 - Os acessórios

Acervo da autora

Essa atividade possibilitou às idosas o movimento do corpo através da música
e da dança, possibilitando que pudessem movimentar-se e desfilar. Brincaram muito
com os personagens que apareciam. Houve muita interação.
No momento do compartilhamento das idosas foi observado o resgate de
reminiscências em um despertar para um novo olhar perante a sí mesmo e para o
grupo. Um fato marcante é que todas estavam bastante animadas pela oportunidade
de ver os personagem no espelho. Verbalizaram no compartilhamento que não
usavam mais esse recurso porque não gostavam do que viam e diversos
depoimentos surgiram, dentre eles:
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Imagem 32 - O Sorriso
A idosa OL estava muito falante e
disse:
- Isso me lembra do tempo de criança,
pular amarelinha, brincar de boneca,
gostava de brincar com as amigas do
colégio interno de botafogo, mas
ninguém me aguentava muito tempo,
brigava muito, me trocavam toda hora
de colégio. Mas estou parecendo uma
macaca com essa peruca, uma
palhaça, parece até um coreto de
jardim todo enfeitado. Gostei, quero
olhar de novo.
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Imagem 33 - A beleza

A idosa LU disse:
- Estou achando tudo
muito bacana. Quando viu
a sua imagem no espelho,
disse: Te amo. Vou me
olhar mais no espelho.

Acervo da autora
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Imagem 34 - O carnaval
A Idosa JO riu muito de sua
imagem e disse:
- Saúde, Felicidade. Essa
brincadeira lembrou meu
carnaval. E e eu minha amiga
brincavamos muito na rua.
Não pensava que poderia me
divertir assim de novo.
Que legal, fiquei bacana.
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12ª Sessão - Atividade: Memórias Fotográficas.
Como desdobramento do ensaio fotográfico, foi realizada a atividade de
fotografia que segundo Philippini (2009, p. 35) favorece o “Resgate de memórias
afetivas“. E nessa atividade surgiram os depoimentos:
Imagem 35 – O Carnaval de Antes
A idosa JO disse:
Vou fazer um caderno de memórias
com essas fotos para mostrar a
minha amiga, para lembrar do
nosso tempo.

Acervo da autora
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Imagem 36 - O Sorrisso da Loura
A idosa OL disse:
- Vou guardar para
lembrar de vocês,
fiquei uma macaca
legal.

Acervo da autora
.

Imagem 37 - A Beleza da memória
A idosa LU disse:
- Que bom ter memória
para
lembrar
das
amigas, e lembrar é
viver. Vou dar para
minha
amiga
que
vem toda semana me
visitar.

Acervo da autora

Essa atividade despertou nas idosas a vontade de escrever possibilitando
através desta escrita resgates de memórias relacionadas à amizade. Nessa sessão
a sensação de alegria estava presente na fisionomia de todas e no final cantaram a
marchinha de carnaval “Recordar é Viver“.
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2º Módulo - DESDOBRAMENTO.
13ª Sessão - Atividade: Cortando e recortando... Memórias adormecidas.
Segundo Philippini (2009, p. 27), uma das propriedades terapêuticas da
colagem:
 Indicada para Cronologias diversas.
 Ordenadora.
Essa atividade de colagem favoreceu o resgate de memórias perdidas e um
depoimento marcante foi o de OL, que ao ser distribuido várias imagens, logo
escolheu uma e disse:
Imagem 38 - A Criança
A idosa OL disse:
Não tenho foto quando eu era criança,
mas agora lembrei, eu era assim, essa
menina parece comigo. Vou guardar de
recordação essa figura e mostrar a
todo mundo como eu era.

Acervo da autora

Essa fala da idosa OL repercurtiu na relação dela com as outras idosas, pois
ela tinha uma dificuldade de interagir com o grupo e esse depoimento foi um divisor
de águas, melhorando a sua integração com todas.

14ª Sessão - Consciência Corporal em consonância com a música - Movimentos,
toques e ritmos.
Segundo Philippini (2009, p. 105), uma das propriedades terapêuticas da
Consciência Corporal:
 Reconhecimento de potenciais e limites corporais.
 Conscientização dos movimentos respiratórios.
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 Expressão através do simbolismo corporal.
Nessa atividade foi utilizado o recurso do som e ritmo para a expressão do
corpo. Inicialmente começaram a manusear

e sacudir o pandeiro. A seguir foi

colocada música dos anos 80 e a reação das idosas contagiou toda a Instituição.
Depois ao colocar músicas mais calmas foi iniciado uma conversa sobre as
memórias que essas músicas trouxeram, e foi incrível os depoimentos trazidos.
Então ‘remexer’ esse baú de lembranças, contribuiu para que as idosas pudessem
se expressar não só no movimento com o corpo, mas na fala. Todas se colocaram
e resgataram lembranças adormecidas que foram estimuladas através dessas
vivências.
Um dos depoimentos marcantes foi da idosa OL, que nessa atividade voltou
a falar de seu passado:
Imagem 39 - O Balanço
A
idosa
OL
disse:
Eu era doméstica numa casa
por muitos anos até a
minha patroa morrer, dos 20
aos 60 anos. Costumo
receber visitas dos filhos
dela.E, mexer com o corpo
foi muito bom, pois tenho
muita dificuldade de andar,
consegui balançar.

Acervo da autora

E assim, diversos outros depoimentos, vieram a tona, favorecendo que
memórias esquecidas pudessem ser transformadas através da alegria da atividade
da consciência corporal em consonância com a música:
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Imagem 40 - A Dança

A idosa L disse:
- Como é bom lembrar que eu
danço e lembrei das músicas
da minha infância.

Acervo da autora

Imagem 41 - A Dança do grupo

A idosa JO disse:
- Esse balanço é
bom, me lembrou
do carnaval, ainda
sei dançar.

Acervo da autora
.

15ª Sessão - Atividade: Mandala Sensorial.
Essa atividade objetivou ativar alguns sentidos como: Olfato, Tato, Audição e
Paladar denominada de ‘Mandala Sensorial’.
Foi entregue à cada idosa diversas sacolas contendo temperos e ervas
como: anis estrelado, canela em pau e cravo.
Esses

estímulos

contribuíram

para ativar o sistema límbico, o que
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possibilitou que memórias fossem resgatadas através dos aromas. Nessa sessão
todas compartilharam suas lembranças com mais intensidade do que a atividade de
estímulo sensorial realizada no módulo de diagnóstico e diversos depoimentos
surgiram como:
Imagem 42 - A Canela

Acervo da autora

Imagem 43 - O Sabor

Acervo da autora

A idosa EL disse:
- Essa canela lembrou da
canjica da minha mãe.
Lembrei do Natal e de todos
na
mesa,
rezando
e
conversando. Que maravilha
e bom ter cabeça boa para
lembrar.
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Imagem 44 - O Gosto

A idosa LU disse:
- Esse gosto lembrou
quando eu morava na
minha
casa
fazia
molho de tomate com
oregano, que bom.

Acervo da autora

16ª, 17ª e 18ª SESSÃO: Atividade - Contando, rememorando e revitalizando.
Segundo Philippini (2009, p. 105), uma das propriedades terapêuticas da
contação de história:
 Favorecer o Autoconhecimento.
 Propiciar reflexões e insights..
A contação de história segundo Gediman (2008, p. 131) tem como
“Habilidade: Verbalização, Visualização e Associação“

e favorece o resgate da

memória de longo prazo, porque normalmente se inicia uma história com: Era uma
vez...; Em um tempo...
Para essa atividade foi utilizada o conto russo ‘Wassilissa’,

que

retrata

como através de gerações podem ser deixado legados. Na referida história a mãe
deixou uma boneca como uma benção para a filha.
Após a contação, foi solicitado que fosse criada uma boneca. E nesse
momento foi uma alegria. Essa vivência aconteceu em três sessões e vários
depoimentos surgiram e emocionaram a todos.
Essa atividade resgatou memórias referentes à infância.
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Imagem 45 - Alegria

A idosa LU disse:
- Adoro bonecas e a minha amiga
que vem sempre me visitar trouxe
uma boneca que fala, eu adoro. Mas
quando era criança também brincava
com bonecas que eu mesma fazia
com retalhos de panos e recheio de
algodão, e conversava com ela igual a
essa menina. A minha vai chamar
Mônica.
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Imagem 46 - As Lembranças

A idosa LE disse:
- Quando meus filhos eram
crianças para sustentar a
família fazia bonecas de
pano, essa lembrança fez
eu recordar de como era
gostoso, e vi que não perdi
a mão, ainda consigo criar.
A minha é a Júlia.
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19ª Sessão - Atividade: Mente e Corpo resgatando memórias.
Nessa atividade inicialmente foi solicitada que as idosas pudessem tocar as
mãos e experimentar as sensações desse toque. Depois foi oferecido creme e nesse
momento, com muito entusiasmo, começaram a realizar vários movimentos com as
mãos e com os pés, mesmo sentadas.
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Em relação a essa vivência verbalizaram que sentiram alegria e sentiram que
o corpo tem vida e não pode ficar parado. Na sequência, foi trabalhado o rítmo. E
sobre a expressão corporal Guertzenstein fala “Sentir, perceber, observar, “escutar“
o corpo, identificando as sensações, seria a própria sensopercepção, um “perceber
das sensações“.
Esse trabalho de consciência corporal favoreceu nas idosas escuta do corpo ,
despertando-as para as possibilidades, resgatando memórias adormecidas. E a
seguir

o depoimento da idosa que denominei MCA que nessa atividade ficou

bastante mobilizada:
Imagem 47 - O Corpo

.

A idosa MCA disse:
- Agora, já sei que meu
corpo, meus braços, tem
que ser mexido sempre,
adorei essa atividade e a do
pandeiro, música e dança é
bom para a vida. Agora
quero voltar a mexer as
cadeiras, minhas mãos não
querem ficar mais paradas.

Acervo da autora

Nessa atividade as idosas já estavam envolvidas com o trabalho de
expressão corporal, com relatos que a mão que mexe também cria e segundo Arcuri
(2004, p. 30) “Também pelo corpo ampliamos nossa capacidade criativa; onde, na
temporalidade, encontramos essa dimensão“.
3º Módulo – AUTOGESTIVO.
30ª Sessão: Atividade - Contando - Reencantando o olhar... Narrando histórias.
Segundo Philippini (2009, p. 85), uma das propriedades terapêuticas da
assemblagem é:
 Reencantar o olhar.
 Ressignificar.
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 Reutilizar.
Nessa sessão foi realizada a modalidade expressiva da Assemblagem, que
despertou nas idosas memórias relacionadas ao seu potencial criativo. Surgiram
também lembranças do ambiente familiar, retratando espaços e locais que
rememoraram com entusiasmo.
E diversos depoimentos foram surgindo no compartilhamento, dentre eles:
Imagem 48 - Criar
A idosa LE disse:
- Agora sei que consigo
criar. Minhas mãos ainda
conseguem e fiz esse
arranjo, que lembrou o
que tinha na minha sala.
Esses
objetos
ficam
bonitos, lembrei da minha
filha quando era pequena.
A flor vermelha é a
saudade que tenho.

Acervo da autora

Imagem 49 - A Saudade

Acervo da autora
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Imagem 50 - O Rio
A idosa MA disse:
- Isso me lembrou o rio que eu
brincava quando
eu era
criança, e o local tinha muitas
flores e um cheiro gostoso.
Essa lembrança foi legal, vou
guardar isso, para
não
esquecer das brincadeiras de
infância.

Acervo da autora

33ª Sessão - Atividade: Mandala Comestível.
Essa atividade objetivou ativar alguns sentidos denominada de ‘Mandala
Comestível’.
Foi distribuída a cada idosa diversas frutas já cortadas, e foi explicado que a
proposta da atividade era de primeiro criar mandalas e depois comer. Esse estímulo
contribuiu também para resgatar o sistema límbico, despertando-as e ativando
memórias repletas de significados.
Imagem 51 - A mandala

Acervo da autora
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E diversos depoimentos foram relatados:
Imagem 52 - O Prazer

A idosa MCA disse:
- Quanto tempo não
preparo o que vou comer,
isso é muito gostoso,
preparar,
e
o
melhor comer o que
deseja. Isso é muito bom.

Acervo da autora

Imagem 53 - A Roda
A idosa EL disse:
Adoro
comer
frutas,
lembra da minha casa
que
tinha
muitas
frutas e agora lembro
como é bom pode
comprar o que quer
comer.

Acervo da autora

No início do estágio, as idosas conversavam pouco entre si e apresentavam
bloqueio em relação ao processo criativo. Com o decorrer das sessões, através dos
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inúmeros estímulos da arteterapia, trazidos para as atividades, foi observado que os
depoimentos

marcantes

sobre

histórias

familiares,

favoreceram uma

maior socialização, sendo considerados um divisor de águas na relação do grupo.
4.4 – ATENDIMENTO DOMICILIAR – SESSÕES MAIS SIGNIFICATIVAS

Essa secão, abordará as três atividades mais significativas que foram
realizadas no atendimeto domiciliar com a idosa P. e enfatizará como as memórias
adormecidas foram resgatadas através dos estímulos oferecidos na prática
arteterapêutica.

1º Módulo - DIAGNÓSTICO.
5ª Sessão – Atividade: Mandala Coméstivel – Resgatando, Rememorando.
Nessa atividade, foi conversado sobre mandalas e solicitado para a idosa a
criação de uma ‘Mandala Coméstivel’. A partir dessa conversa, a idosa recordou
que quando trabalhava como secretária executiva e estava com muitas tarefas
acumuladas, criava mandalas com caneta esferográfica, e disse: sentia uma calma e
paz e também quando necessitava tomar alguma decisão, começava a fazer
mandalas e escrever sobre elas.
Ao iniciar a atividade a idosa escolheu diversas frutas para criação da sua
mandala. Nesse momento ela começou a chorar, e relatou que quando o filho era
pequeno e não gostava de frutas, ensinaram para ela brincar com as frutas fazendo
formas e figuras no prato. Na tentativa de conseguir utilizou essa estratégia. E nesse
momento ela relatou: Era mágico, conversavamos sobre tudo, era a hora dele me
contar tudo que fazia. As brigas na escola e até as notas baixas. Era divertido
porque ele comia todos os tipos de fruta. Ríamos muito com as formas estranhas
que formava no prato e dessa forma, ele comia mais rápido. Mas um dia ele pediu
para fazer uma salada de frutas e então paramos com a brincadeira, hoje sei que
acabamos nosso momento.
Após algumas sessões ela comentou que conversou com o filho sobre o
resgate dessa memória e, então resolveram criar uma mandala juntos. Ela disse que
foi um momento lindo e conversaram horas. E ela sentiu uma revitalização e uma
alegria e disse: - Recuperei o tempo, agora vou aproveitar para sempre fazer isso,
mesmo sozinha.
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Imagem 54 - O Tempo

Acervo da autora

2º Módulo - DESDOBRAMENTO.
11ª Sessão - Atividade: Cortando e Revitalizando.
Para essa atividade de colagem foi sugerida que a idosa pudesse criar uma
mandala com imagens, e ela escolheu somente imagens femininas. Ao terminar
quando começou a compartilhar a produção disse: Essas figuras lembrou minha
filha, e como ela está longe e nossa relação é bastante distante, vou aproveitar a
memória que essas imagens me lembraram e ligar para conversar com
ela e falar que nunca vou esquecê-la, mesmo que a minha memória comece a falhar
meu amor nunca.
Imagem 55 - As Lembranças

Acervo da autora
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3º Módulo - AUTOGESTIVO.
22ª Sessão - Atividade: Renovando, recriando.
Nessa atividade foram oferecidos diversos objetos e a idosa escolheu os
objetos na seguinte ordem: a mala, a pulseira, o colar e a flor verde feita de celofane
e disse: - A mala me lembrou quando a minha filha foi viajar e falou não sei se volto.
E já passou alguns anos e ela vai voltar, e vou viajar com ela. Quero estar bonita
para ela. Escolhi o colar e a pulseira porque o último presente que ela me deu foi
um conjunto de jóias, e com essas me lembrei do presente que joguei fora chateada
com ela. Mas agora reinveitei ele, estou feliz. Meu filho vai ficar bem, agora ele come
frutas.
Imagem 56 - A Viagem
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Desta forma, estas vivências em arteterapia, propiciaram um processo
transformador, favorecendo para a idosa que conteúdos inconscientes viessem a
tona, possibilitando o resgate das memórias, reencantando o seu olhar perante a si
mesmo e pela vida.
Assim, o processo arteterapêutico contribuiu para a idosa um despertar para
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seu potencial criativo, movimentando a sua energia psíquica, no percurso de sua
jornada de individuação.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Com o crescimento da expectativa de vida a população idosa tem aumentado
e se tornado alvo de pesquisas. Simultaneamente surgem novas alternativas de
atendimentos especializados, e entre estes, encontra-se o processo arteterapêutico.
É primordial o entendimento deste processo de continua transformação, buscando
melhorar o seu modo de ser e viver. Esse viver consiste em criar estratégias que
favoreçam a esse público a compreensão dos seus limites motores, afetivos e
cognitivos, oportunizando que possam experimentar o novo, e assim envolverem na
busca do conhecimento da mente e do corpo.
Ao realizar um paralelo e uma comparação com os dois tipos de modalidades
de atendimentos que foram utilizados para a viabilização deste estudo, observei que
as modalidades expressivas em arteterapia em ambos os espaços contribuírarm
para transformação e revitalização das idosas e favorecendo um autoconhecimento,
manutenção e valorização da autoestima.
Destaco também, que as vivências arteterapêuticas resgataram a autoestima
das participantes do grupo, possibilitando um fazer criativo, que contribuiu para que
fosse trazida a tona memórias adormecidas em um desvelar de potencialidades,
favorecendo o fluxo da energia psiquica deste grupo, rumo a jornada de individuação
Desse modo, as sensações vivenciadas no processo arteterapêutico
possibilitaram a associação mente e corpo, favorecendo às idosas a compreensão
do fluxo da vida, em um caminho enriquecedor, repleto de imagens, som, ritmo e
movimento.
Assim, a intervenção da arteterapia através das ricas linguagens expressivas,
através do ato de criar, produzir, brincar, construir e inventar, possibilitou o
surgimento de símbolos que favoreceram as idosas, o resgate do fluxo criativo e de
suas memórias adormecidas, movimentando a energia psíquica, ou seja, a libido.
Esse caminho favoreceu também a expressão de emoções, criando
oportunidade de socialização, sendo uma ponte para o resgate de memórias
adormecidas, da autoestima, propiciando o livre fluxo da energia psíquica e o prazer
pela vida.
Desta forma, foi concluído através deste trabalho de pesquisa que as
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linguagens expressivas produzidas nas atividades arteterapêuticas, contribuíram
para a revitalização do processo criativo, de autoconhecimento e da individuação.
E assim, com o aumento progressivo da população idosa recomenda-se a
ampliação de pesquisas sobre temas abordados em grupos da mesma cronologia
mas vivendo em outros contextos, como também atividades arteterapêuticas que
possibilitem o fortalecimento da autoestima e da autonomia, e estratégias para
pesquisa sobre o desenvolvimento das habilidades motoras, afetivas e cognitivas
dos idosos.
Cabe ressaltar que este estudo não se propõe a esgotar o tema.
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