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RESUMO

Este trabalho trata da interação da música com imagens no processo de ativação da
produção criativa de idosas asiladas. Utilizei como subsídio revisões bibliográficas e a
etnografia das experiências do estágio em Arteterapia realizado numa casa de repouso
privada. As observações se deram em meio às atividades efetuadas com um grupo de onze
idosas dessa instituição com faixa etária entre sessenta a noventa anos. Essas apresentavam
algumas limitações de ordem cognitiva e/ou motora, e a maioria o afastamento do convívio
sócio-familiar.
Através das diversas modalidades artísticas, a Arteterapia resgata, na atualidade,
processos ancestrais de auto-percepção, harmonização e cura. Desse modo, a relação
sinestésica entre som, imagem, e movimento remete tanto à unidade dos sentidos, quanto à
possibilidade de integração, autoconhecimento e equilíbrio de indivíduos e grupos.
O trabalho sonoro e imagético realizado junto às idosas institucionalizadas possibilitou
a amplificação simbólica de canções populares acolhidas e/ou escolhidas pelas idosas. Estas
canções favoreceram ao grupo o desenvolvimento da expressão rítmica, sonora e corporal,
bem como a eclosão de memórias, associações destas com imagens, contestação de papéis
sociais e melhoria na comunicação entre as integrantes do grupo.

Palvras-chave: Arteterapia - Idoso - Institucionalização - Música - Sinestesia - Saúde.
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ABSTRACT

This work portrays the association of music with images in the creative production
process of a nursing home old women’s group. Bibliographical reviews and ethnographical
experiences in Art Therapy traineeship have been used. These observations were developed
with a group of eleven elder women with ages from sixty to ninety years old. They presented
some cognitive and/or motor limitations. Most of the patients were detached from social or
familiar environments.
Using several artistic disciplines, the Art Therapy brings back to present time ancient
processes of self-perception, harmonization and healing. In this way, the synesthetic relation
of sound, image, and movement conveys not only to the unity of senses, but also to the
possibility of integration, self-perception and equilibrium among groups and individuals.
The musical and imagetic work developed with the institutionalized patients have made
possible a symbolic wide range of popular songs accepted and/or chosen by the old women.
These songs have benefited the group with the development of rythmic, musical, and physical
expressions; furthermore, the brainstorm of memories, associations of those expressions with
images, non-acceptance of the social roles and the improvement of communication among the
group members.

Key Words: Art Therapy - Old people – Institutionalization – Music – Synesthesia - Health
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APRESENTAÇÃO

TRAJETÓRIA RUMO À ARTETERAPIA

O presente trabalho tem relações com alguns aspectos de minha trajetória
pessoal e atuações profissionais. Desse modo, gostaria de partilhar com o leitor dessa
monografia, de modo breve, algumas condições presentes nessa trajetória que foram
determinantes em meu contato com as artes e tiveram um papel relevante em minhas
escolhas e atuações profissionais, incluindo minha inserção junto à Arteterapia.
Desse modo, pensar meu contato com as artes me leva à infância, fase onde os
desenhos animados na televisão, histórias lidas pela minha mãe e contadas pela minha
avó, as visitas ao escritório de publicidade de meu pai, e a alfabetização, conduziramme a alguns interesses: gosto por histórias, leitura de Histórias em Quadrinhos (HQ) e o
interesse pelo desenho (geralmente relacionado aos personagens dessas histórias e dos
desenhos animados).
A leitura de HQ encantava-me por conta dos enredos e de ser permeada por
personagens carismáticos (tanto as HQ brasileiras do Maurício de Souza, quanto as dos
personagens americanos da Disney), e fantásticos (Super-Heróis das Editoras Marvel e
Detective Comics - D.C.1).
Considero interessante que os conhecimentos sedimentados pelas minhas
leituras e enriquecidos pela pós-graduação em Arteterapia resgataram a pertinência de
muitos desses personagens por conta de atualizarem mitos, temas e simbologias
arcaicos em uma linguagem e abordagem contemporânea. Porém, mesmo nessas
produções para consumo de massa, encontramos a saga do herói, seu combate com
monstros e forças fantásticas (muitas vezes interiores), seus receios, desafios e
superações.

1

Ambas correspondem a duas das maiores empresas do mercado editorial norte-americano. Nos anos
sessenta, sua competição mercadológica e literária inovou na abordagem, cada vez mais humana, dos
personagens e das tramas, trazendo para as histórias a interdependência do universo dos personagens,
bem como o cuidado com a cronologia e continuidade de suas histórias (tal como em um folhetim ou
novela). Compreendo que o gênero super-herói é significiativo por propiciar o resgate de temas
mitológicos sobre novas leituras. No caso das HQ dessas editoras os enfoques eram permeadas com
ficção científica e elementos político-ideológicos (2ª Guerra Mundial, Guerra Fria, Emergência dos
Movimentos Sociais, discussões raciais e de gênero), geralmente permeados pela ótica norte-americana
(Nota do autor).
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Apresento abaixo alguns desses personagens, que em conjunto com conteúdos
de outras linguagens (desenhos, filmes e matérias escolares), fizeram parte dos
estímulos que me levaram ao interesse pelo fantástico, épico e transcendental.

O

Incrível

Hulk:

Surfista

Prateado:

Cientista

e

seu

poderoso ser cósmico

sombrio

alter-ego

preso na terra, busca

fogem de si e dos

liberdade e seu papel

militares atraindo mais

no universo. Ficção

violência. Aventura e

científica e filosofia.

ficção-científica.
(imagem 1)

(imagem 2)

Dr. Estranho: O
Mestre das artes
místicas. Excirurgião acidentado
busca curar seqüelas,
passa por iniciação
mística e supera
desvio de caráter.
Auto-conhecimento
e espiritualidade.
(imagem 3)

Tais objetos de interesse foram somados aos desenhos da televisão e aos
brinquedos (bonecos de heróis dos desenhos animados e das HQ). Conforme minha
habilidade com o desenho foi desenvolvida tive interesse em desenhar HQ e até de fazer
desenhos animados. Essa vontade aumentou conforme visitava o trabalho de meu pai,
pois ter contato com os materiais de arte e ver o trabalho dos desenhistas em seu
escritório de criação era estimulante. Os desenhos em série, conhecidos como Flip
Books2, que, juntamente com meu irmão mais novo, fazia nos blocos trazidos pelo meu
pai eram a tentativa de realizar desenhos animados.
Além de trazer material de desenho para a casa, estimulando minha criatividade
e o gosto pelo desenho, meu pai buscava responder a meus questionamentos acerca dos
2

Flip Books são blocos com uma coleção de imagens que folheadas dão a impressão de movimento. Foi
desenvolvido no final do século XIX e início do XX e consistiu no precursor do cinema (Nota do autor).
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temas que me interessavam. Costumava abordar conteúdos que ele próprio também
gostava quando era estudante. Desse modo, essas conversas antecipavam algumas
informações que eu teria, posteriormente, na escola. Conversávamos sobre temas épicos
(por exemplo, os vários tipos de espadas e floretes ilustrados nas páginas de antiga
enciclopédia: o Lelo Universal), algumas curiosidades e aspectos, simplificados, de
discussões científicas, tais como: alguns elementos das teorias da evolução de Lamarck
e Darwin, os movimentos da rotação e translação da terra, propulsão de foguete e
noções breves sobre a velocidade da luz presentes na teoria da relatividade de Einsten, e
até sobre fragmentos da teoria de Carl Gustav Jung. Em especial, sobre o Inconsciente
Coletivo e sua relação com as obras de arte realizadas pelos pacientes psiquiátricos
espalhados pelo mundo (principalmente o trabalho da Dra. Nise da Silveira, realizado
no Museu do Inconsciente, no Rio de Janeiro, com obras de arte dos pacientes do
Hospital Psiquiátrico localizado no bairro Engenho de Dentro).

(Imagem 4 - C. G. Jung e Nise da Silveira)

Ou seja, alguns dos assuntos que ele teve interesse durante a juventude e
possuíam certa ressonância em mim. Compreendo que isso se dava porque de alguma
forma esses temas foram associados por mim a uma atmosfera mais grandiosa e
fantástica. Elementos básicos da ciência vistos sob uma ótica de aventura que se
aproximavam da ficção-científica.
Além dos estímulos culturais e conversas meus pais também buscavam levar a
mim e a meu irmão a lugares abertos onde pudéssemos brincar, como a Quinta da Boa
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Vista e o Aterro do Flamengo, principalmente por conta das limitações espaciais
existentes nas cercanias de nossa moradia. Inicialmente morei em um prédio em frente à
Praça da Bandeira, cercado por ruas com intenso tráfego de carros (Avenida Radial
Oeste e Rua Teixeira Soares) e constantes atropelamentos. Desse modo, as
possibilidades de lazer próximo a minha casa eram limitadas à praça ou no próprio
prédio. Entre os moradores deste havia poucas crianças e eu tinha poucos conhecidos da
minha idade.
Dessa forma, houve um episódio que foi marcante para a família em minha
primeira infância: o falecimento de uma criança que considerava um grande amigo. Era
o Maurício, filho do sambista e pesquisador da cultura afro-brasileira Nei Lopes3. Este
tem buscado romper as representações e práticas discriminatórias que distanciam o
Samba da música conhecida como MPB, através de parcerias com compositores
consagrados nesse estilo (Tais. como Guinga, Zé Renato e Fátima Guedes). Ele é,
certamente, importante referência em nossa família. Sua militância junto aos valores da
música popular são inspiradores. O falecimento de seu filho foi minha primeira
experiência com a morte.
A partir desse período lembro-me das contribuições de minha mãe e minha avó
acerca de algumas noções de espiritualidade. Compreendo que essa ocorrência,
despertou minha curiosidade sobre as questões relacionadas à possível continuidade da
vida após a morte. A curiosidade acerca da finitude e possível sobrevivência da alma
somou-se à minha imaginação estimulada pela dimensão do fantástico, pela ficção
científica dos filmes e HQs, e favoreceu certa demanda, por histórias relacionadas a
assuntos sobrenaturais e, posteriormente, noções mais complexas de espiritualidade e
filosofia.
A educação que tive em colégios religiosos não deu conta de responder à uma
sede crescente por certos questionamentos e interesses que vinham surgindo. Diante
dessa demanda o contato com as histórias de minha família materna acerca de vivências
extra-sensoriais, e o início do contato de minha mãe com a Doutrina Espírita4

3

Ver
mais
informações
em
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nei_lopes
e
http://www.mpbnet.com.br/musicos/nei.lopes/index.html.
4
Corpo doutrinário organizado por Allan Kardec (pseudônimo de Hipolyte Leon D. Rivail, educador e
estudioso francês) no final do século XIX, na França (aproximadamente 1857). Nesta doutrina se articula
uma filosofia com base científica (ou experimental) e de conseqüências morais identificadas com a
essência da ética cristã. Seu conteúdo se deu através do concurso de médiuns espalhados em diferentes
partes do mundo, e foi estudado e sistematizado por Kardec através do método científico. Este os
divulgou, inicialmente, através das publicações de uma revista e de cinco obras básicas que dão a
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possibilitou-me conhecer alguns conteúdos de caráter filosófico e transcendentes.
Inicialmente o que movia meu interesse em participar de palestras e aulas de
evangelização infantil no grupo espírita que minha mãe freqüentava5 era a curiosidade
por casos, histórias e informações sobre os fenômenos mediúnicos, pois eu demandava
explicações sobre fenômenos, que, inclusive, aconteciam em minha família, e que aos
poucos tomava conhecimento. Afinal, todo um universo dinâmico, e talvez mais
fantástico ou épico do que a própria Ficção Científica e as HQ, se desfraldava em meio
a conteúdos de áreas diversificadas do conhecimento e era ilustrado com depoimentos e
histórias de pessoas que me pareciam idôneas.
Posteriormente, durante a adolescência e juventude, as vivências nesse meio
propiciaram-me de modo mais sistemático o contato com reflexões filosóficas,
vivências artísticas (participação em corais, dinâmicas de grupo, esquetes e o
aprendizado e a execução de violão), integração e acolhimento social, bem como todo
um manancial de conteúdos morais que também apresentaram significativa ressonância
existencial. Em meu cotidiano, aos poucos, a música (sua audição e execução) foi
convivendo com a prática do desenho. Nesse período, meu irmão somou o que aprendia
no colégio (estudou flauta doce no Colégio Pedro II) com o que íamos descobrindo
sobre o violão. Com certeza esta troca foi relevante para minha relação com ele e com a
música.
Em casa, com a compra de um novo aparelho de som, após anos com um rádio
de pilha bem simples, tivemos contato com vários estilos de música. Esses estilos eram
apresentados por meu pai e nele ouvíamos (um tanto contrariados) samba, jazz e MPB,
bem como aquilo que era tocando nas rádios e nas festinhas que íamos: uma fração do
Rock Brasil (basicamente as canções do grupo Legião Urbana) somado ao som mixado
do Dance, House, Funk Melody (em especial as canções de Steave B) e da música Pop
(Michael Jackson, Paula Abdul, A-HA...). Ou seja, as músicas executadas nos meios de
comunicação nos anos 80 e 90 e apreciados pelos jovens.
Só lentamente algo da MPB foi sendo sedimentado em meu gosto. Afinal esse
estilo era apresentado pelo meu pai e não pelos meus colegas da minha idade. Gostava
mais da música estrangeira e tinha horror à maioria dos gêneros da musica popular, tais
como o romântico, brega e ao forró, a que eu e meu irmão éramos “expostos” quando
fundamentação doutrinária ao Movimento Espírita no mundo, e em especial no Brasil, país onde o
Espiritismo possui maior projeção.
5
Grupo localizado próximo à Praça da Bandeira que articula estudos e práticas em torno da mediunidade,
evangelização de crianças, jovens e adultos, bem como práticas assistenciais à pessoas de baixa renda.
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nosso pai nos levava à feira de São Cristóvão (só conseguia nos convencer a ir àquela
feira se prometesse que antes passaríamos na Quinta da Boa vista, para brincarmos). Eu
não gostava das músicas que lá eram tocadas, apesar de apreciarmos a Carne de Sol com
molho à campanha da feira e os estilingues de madeira que ele comprava para nós nesse
mesmo local.
Foi curioso observar como esses valores mudaram, principalmente porque,
atualmente, sou um entusiasta da dança de salão, em especial pelo forró. Inclusive,
tenho buscado trabalhar, essencialmente, com música popular e folclórica em minhas
atuações profissionais no Serviço Social e na Arteterapia. Atualmente tenho interesse
especial na associação entre nossa cultura popular e suas matrizes européias e orientais.
Mais a frente relacionarei esses interesses com a pesquisa efetuada nesse trabalho.
Mesmo diante do estranhamento da maioria dos estilos apresentados pelo meu
pai, desde o início algo do repertório do cantor e compositor Milton Nascimento e do
conjunto vocal Boca-Livre despertaram meu interesse e foram incorporados pelo meu
gosto musical com mais facilidade. Além das qualidades intrínsecas da música desses
artistas, talvez tenha sido marcante o fato das letras das canções e o arranjo das vozes
deles serem valorizados no meio religioso e artístico em que estava inserido. Algumas
de suas letras eram, inclusive, aproveitadas nos eventos e corais (por exemplo, a música
Cio da Terra, de Milton e Chico Buarque e Sal da Terra6).
Conforme já apontei acima, durante minha adolescência e juventude fui
apresentado às dinâmicas de grupo e à diversas formas de arte, integrando-me cada vez
mais ao ambiente de grupos jovens e fazendo parte de um sarau, realizado em Vila
Isabel. Este se dava mensalmente e congregava dezenas de pessoas na casa de uma
família. Apesar da presença significativa de colegas do mesmo meio religioso esse
espaço congregava pessoas de diversas procedências. Havia mistura de gerações, espaço
e estímulo à apresentação e ao improviso artístico. Dessa forma tive contato com
poesias, canções, contos e esquetes. Nesse ambiente foi possível conhecer estilos
musicais de diversas épocas sem o estigma do antiquado, ultrapassado e do velho.
Atualmente compreendo que essas experiências com a arte em meio a pessoas com
culturas e idades diferentes, possibilitaram-me as condições internas para a eclosão do
6

Sal da Terra é uma música de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Esses artistas, juntamente com Miltom
Nascimento, Lô Borges, Toninho Orta, e tantos outros músicos mineiros, formaram um movimento
musical chamado de Clube da Esquina nos fins da década de sessenta e início de setenta, integrando
diferentes referências musicais em suas composições. Ainda hoje esse estilo é uma importante referência
e manancial de inspiração para mim.
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interesse em trabalhar com cultura, dinâmicas de grupo e música na área social, em
especial com idosos.
Apesar do meu contato com a música ter aumentado, não possuía a motivação e
o conhecimento necessários para desejar estudá-la em uma faculdade, ou muito menos
em ser músico. Em meio a toda a dificuldade e indecisão em escolher uma profissão,
oscilei entre a área de humanas e a de artes/desenho. Nas decisões derradeiras do
vestibular, o insucesso na prova de habilidade específica para Desenho Industrial
(programação visual) e a classificação na segunda opção (Serviço Social), foi
distanciando-me do desenho. Porém, desde os primeiros semestres do curso de Serviço
Social, busquei relacionar a prática da profissão com questões de ordem estética,
artística e cultural. A busca por um estágio remunerado que me favorecesse relacionar a
arte e a cultura com o Serviço Social levou-me para o Serviço Social do Comércio
(SESC), onde pude atuar junto a um grupo de convivência de jovens, mas
principalmente de idosos.
O estágio com idosos do SESC do Engenho de Dentro possibilitou-me o espaço
para trabalhar com cultura e arte. Mesmo enquanto estagiário pude planejar eventos na
instituição

articulando

diversos

tipos

de

arte

em

oficinas.

Batizei-os

de

“ENCONTRARTE”. Um encontro de criatividades lançando mão das artes plásticas,
musica, de textos e fotos para criar sobre um mesmo tema. Contava com o auxílio de
uma amiga e colega de estágio e de um técnico da instituição na condução e exposição
do trabalho realizado nas oficinas de arte com as idosas.
Esse processo de criação no SESC, as dinâmicas de grupo e criação de canções
realizadas no trato com os idosos dessa instituição, bem como o contato com um artigo
sobre a arte como instrumento do Serviço Social; consolidou meu objeto de estudo do
Trabalho de Conclusão de Curso7 (TCC) de Serviço Social. Discuti acerca da arte, em
geral, e da música, em particular, como instrumento de intervenção do Serviço Social
junto a idosos do meu estágio.
Essa experiência de estágio e a monografia decorrente favoreceu uma direção
específica em minha trajetória profissional. Busquei articular questões societárias (as
reflexões sobre a Política Social e o Processo de Envelhecimento) com os meios de
avaliação e intervenção possibilitados pela arte, em especial a música em meio à
dinâmicas de grupo. Sendo assim, minha trajetória profissional sedimentou e

7

O tema deste era: “A Arte Como Instrumentalidade para o Serviço Social. A Música e a Terceira Idade”.
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aprofundou minha experiência com a arte e com outras práticas relacionadas à saúde.
Desse modo:
•

Após minha formatura ministrei algumas oficinas relacionando música, memória
e sociedade;

•

Durante a especialização em Oncologia no INCA pude trabalhar por vários
meses em um hospital dedicado a pacientes fora de tratamento clínico
(chamados de pacientes “terminais”, ou pacientes em Cuidados Paliativos) que
possuía um projeto de humanização hospitalar, que além do planejamento da
decoração do ambiente e apoio multidisciplinar contava com intervenções
utilizando música8 ao vivo;

•

No mestrado realizado na PUC fui orientado por uma antropóloga e musicista,
Zélia Milanez de Lossio e Seiblitz e escrevi uma dissertação pesquisando sobre
minha atuação profissional junto a um projeto de convivência de idosos
residentes em comunidades de baixa renda da Zona Sul, esse era um projeto da
prefeitura no qual acompanhava (entre diversas outras funções) reuniões de um
grupo de convivência na instituição em que atuava como assistente social.
Consistiu em uma pesquisa sobre minha prática com arte em geral e música em
particular, resgatando memórias dos idosos e apontando relações entre suas
representações e práticas sociais com as condições socioeconômicas em que
estavam inseridos;

•

Posteriormente retomei um interesse antigo pela terapêutica oriental em um
curso de Zen-Shiatsu, onde pude estudar a respeito da unidade presente na
interação entre campos energéticos, nas relações de saúde-doença e
psicossomática, o papel da intenção na interação terapeuta e paciente e da visão
holística das terapêuticas orientais, em especial da chinesa;
Tais caminhos foram sendo marcados pela busca em associar minha trajetória

profissional com as artes (em especial a música em seu aspectos cultural e popular) e
com a saúde, com a integração e a conscientização dos sujeitos.
A busca pela associação entre arte e saúde integral teve uma contribuição
relevante ainda na faculdade. Em meio ao processo de construção de identidade
profissional, através de minha orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
8

Esse projeto era o Musivida, realizado no Antigo Centro de Suporte Terapêutico Oncológico (CSTO) e
atual HC4. Escolhi estagiar lá porque na época era o único dos hospitais. do INCA em que possuía
músicos tocando para pacientes, seus acompanhantes e equipe de saúde.

9
Sara Nigri Goldman, conheci o TCC de uma de suas alunas que articulava a Arteterapia
com o Serviço Social no trato com idosos. Esse trabalho, na época, foi significativo por
apontar a possibilidade de associação de conhecimentos e disciplinas diferentes (Tais
como a área social, a arte e a saúde). Essa associação foi reforçada diante das
experiências que tive com Massagem Oriental9 e por conta do contato esporádico que
vinha realizando desde minha adolescência com um conhecido musicoterapeuta, orador
e escritor cego, Luiz Antonio Millecco Filho10.

(Imagem 5 - Luis Antonio Millecco Filho)

Alguns dos seus traços de personalidade que me chamaram a atenção desde a
juventude foram a irreverência e a capacidade de articular saberes diversificados. Seu
pensamento coordenava o rigor histórico e sociológico com a valorização da pluralidade
da cultura brasileira, práticas terapêuticas e espiritualidade. Desse modo, esse autor,
expositor e militante buscava coordenar uma síntese filosófica onde se articulavam:
Espiritismo; Cristianismo; Esoterismo; História; Musicoterapia; Psicologia; Folclore; e
Filantropia;

9

Como mencionei brevemente, antes de cursar o Serviço Social, realizei um curso introdutório em
Shiatsu e Do-In. Ambos correspondem a uma prática terapêutica de origem chinesa executada com as
mãos por meio de deslizamentos, pressões e manipulações diversas. É voltada para o equilíbrio da saúde
integral. Tem como fundamento a visão holística do universo desenvolvida no Oriente há milênios. Só
viria a retomar esses estudos dez anos depois, através e um curso em Zen Shiatsu acima mencionado.
Apesar dessa interrupção, continuei a fazer algumas aplicações em pessoas próximas.

10

Millecco é Falecido há poucos anos. Além de respeitado escritor e Musicoterapeuta, militava
ativamente no interesse dos deficientes visuais. Fundou e presidiu, junto com outros colegas de ideal, a
Sociedade Pró-Livro Espírita em Braille (SPLEB), uma sociedade sem fins lucrativos voltada para o
incentivo cultural e apoio a cegos do Brasil e do exterior. Um dos objetivos dessa sociedade era o de
estudar o fenômeno paraO.l ou mediúnico da vidência em cegos.
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Diante dessas influências, após o término do mestrado, meus interesses sobre a
relação entre a arte e as terapias foram se ampliando e considerei a possibilidade de
estudar Arteterapia e Musicoterapia. Esta tornou-se inviável por conta da
incompatibilidade entre minha carga horária no trabalho junto à prefeitura do Rio de
Janeiro e os horários das aulas do único centro de formação de Musicoterapia do
Estado.
Em meio ao trabalho que realizo como Assistente Social em um projeto da
prefeitura de convivência e lazer para idosos11, tive contato com algumas arteterapeutas
e pude não somente saber um pouco mais acerca dos objetivos da Arteterapia, mas
também vivenciar algumas experiências com materiais plásticos.

(imagem 6 – Vivências musicais)

(Imagem 7 – Contos)

11

(imagem 8 - Teatro)

As imagens acima correspondem a algumas oficinas de arte que realizei junto aos idosos
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Desse modo, a Arteterapia reapareceu em meus interesses como uma
possibilidade de resgatar as artes plásticas em minha trajetória, desenvolver algumas
reflexões iniciadas em minhas experiências acadêmicas e profissionais, além de
aprofundar discussões e inter-relações entre as artes e a saúde. A Arteterapia também
representava um desafio interessante para poder retomar o desenho, a pintura e o teatro,
bem como entrar em contanto com outras linguagens artísticas.
Dentre as várias disciplinas cursadas na pós-graduação em Arteterapia realizada
na clínica POMAR que deram subsídio para a realização da monografia, destaco abaixo
algumas que tiveram uma influência significativa:
Enquanto “Fundamentos da Arteteterapia”; e “Ateliê Arteterapêutico”
auxiliaram-me a estruturar uma compreensão teórica e prática da Arteterapia, as aulas
de Oficina de Conto, Iniciação Musical, Arte, identidade e Cultura nas Sociedades
Contemporâneas, e Consciência Estética, favoreceram-me a oportunidade de organizar
conhecimentos e impressões a respeito da pertinência, ancestralidade e múltiplos
significados da cultura popular brasileira. Esses significados ao falarem de nossa
identidade enquanto povo e, ao mesmo tempo, nossos vínculos com outras culturas,
apontam para a possibilidade de integração e de cura dos sujeitos através do resgate e
valorização de sua bagagem e herança cultural. Durante o desenvolvimento dos
capítulos, irei apontar melhor essas possibilidades presentes em nossa cultura, em
especial no material oferecido e evocado pela música popular.
Desde antes de conhecer a Arteterapia tinha grande interesse no Movimento
Armorial12, criado por Ariano Suassuna e expresso musicalmente pelo Quinteto
Armorial e por um de seus integrantes que seguiu carreira solo, o músico, dançarino e
brincante Antônio Nóbrega (esses artistas produziam uma música em ressonância com o
movimento Armorial, comprometida com a relação entre as expressões interpretativas
nordestinas e as canções folclóricas medievais), bem como algumas reflexões sobre o
Modernismo e a música popular estudados por um de seus maiores pensadores, Mário
de Andrade. Esses referenciais já eram conhecidos por mim, e seu significado foi
ampliado diante das aulas nas referidas disciplinas da pós em Arteterapia. Estas
12

Movimento de valorização da arte brasileira criado pelo escritor Ariano Suassuna. Esse movimento
considerava que nossa arte deveria ser menos uma reprodução por meios eruditos e mais uma recriação a
partir de elementos próprios, tendo em vista a construção de uma expressão artística brasileira. A música
inspirada nessa cultura faz referências aos reisados, cirandas, maracatus, etc, integrando as matrizes
ameríndias, africanas e ibéricas. (Victor &Lins, 2007)
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apontaram os conteúdos simbólicos, imagéticos e arquetípicos presentes nas festas;
manifestações folclóricas; histórias e contos; e músicas populares.
Através de reflexões realizadas com o orientador desse trabalho, o
etnomusicólogo Luiz Costa-Lima Neto (que também é o um dos professores das
referidas disciplinas), pude compreender que alguns dos conteúdos biográficos acima
apontados (minha relação com a música popular e suas matrizes ibéricas, a utilização
desta música no resgate das memórias na viabilização da comunicação e a busca pela
articulação da música e da imagem na Arteterapia) podem ser sintetizados em uma
produção artística decorrente da disciplina de iniciação musical. Foi resultado de um
trabalho de amplificação simbólica, que teve como base um sonho que foi desenhado e
transformado em som e,posteriormente, em canção. Essa produção baseada um sonho
trazia símbolos referentes à idade média e ao ambiente da corte , inclusive sua estrutura
harmônica possui elementos da música modal13, tipo de música característico do
período medieval)
Ao buscar caracterizar a música com algo de “clima” medieval, enquanto olhava
inconscientemente, a compus com certa característica melódica e harmônica do gênero,
na época, sem sabê-lo. Compreendo que o presente trabalho além se caracterizar pela
associação de diferentes artes resgata, simbolicamente, um viés bárdico ou
trovadorístico subjacente a minha pesquisa e utilização da música popular no resgate e
valorização de elementos culturais, simbólicos e históricos.
A letra dessa canção será aqui apresentada como uma síntese das reflexões
presentes neste trabalho, uma conjunção de imagem e som produzida no contexto das
reflexões e práticas acerca da atuação da Arteterapia relacionando sonhos (imagens)
com sons (música):
“No verso de um reino/ Pomposo mistério/ Meu outro singelo/ Debate e dança
pelo poder.../ Sou rei tão vassalo/ Escravo das paixões/ Guerreiro, poeta, bobo e
cortesão/ Guerreiro e poeta lutando dentro de mim numa luta sem fim...”
Através dos encontros de orientação acadêmica para essa monografia pude
constatar que meus interesses pessoais pela relação entre a música e cultura brasileira

13

Posteriormente mencionarei, pontualmente, algumas das características da música modal e sua
representatividade para os povos da antigüidade. Ainda considero interessante o fato do emprego das
características dessa música ter surgido nessa amplificação simbólica antes de estudá-lo em minhas aulas
de violão (Nota do autor).
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(que congrega as matrizes culturais das Américas, Europa e África) com a ibérica14
pode sintetizar de certa forma minha busca em torno da música popular.
A figura do bardo celta15, ou mesmo do trovador ou ainda do menestrel dos
romances de cavalaria medievais; junto com o bobo da corte (que pode ser
compreendido como uma espécie de palhaço – figura por muitos associada ao lugar,
simbólico, da sombra, do movimento que se utiliza do escárnio, do humor e da
zombaria para revelar outras facetas da realidade desconhecidas e inconscientes); e o
poeta, evocados na letra da canção composta a partir de um processo de amplificação
simbólica, podem apontar para conhecimentos e práticas antes relacionadas ao humor,
ao canto e à encenação sarcástica (que informa e desvela significados).
O trovador manifesta, por meio de sua arte popular, a articulação de diferentes
linguagens (poesia, teatro, contação de história, literatura oral e música) uma conduta de
certa liberdade, de contestação prevista à ordem vigente. É o excesso permitido, a
transgressão16 possibilitada pelo clima do jogo que é construído (seja em festivais ou
mesmo simplesmente pela postura que associa o humor com as artes). Essa conduta do
bardo, do trovador pode ser concebida também como meio de contestação que busca
desvelar e informar outras facetas da verdade e dos fatos, mesmo que através da ficção,
da poesia (da arte) e do humor.
Durante o desenvolvimento deste trabalho apontarei funções e propriedades que
eram atribuídas à música em diversos tempos e lugares e, com o tempo, foram
esquecidas ou desvalorizadas em nossa sociedade. Também discutirei como uma
atuação associando a música com lastro de identidade, com referências étnicas e
culturais significativas para quem ouve e/ou a produz, pode mobilizar conteúdos
internos, se configurando como significativo instrumento terapêutico, principalmente
quando associada a imagens.

14

É relevante considerar que os povos do mediterrâneo realizaram trocas e que a cultura Ibérica sofreu a
influência “moura”, por conta de vários séculos de domínio árabe na Europa (Nota do autor).
15
Os celtas se caracterizam mais como uma cultura com traços comuns do que uma etnia.
Descentralizados e em contínuas guerras entre si se espalharam pela Europa e parte da Ásia e ofereceram
grandes resistências aos avanços da expansão romana. Os Druidas eram sábios desse povo, com múltiplas
habilidades e funções (jurídicas, religiosas, filosóficas, místicas, médicas, culturais e artísticas). Um dos
segmentos de Druidas eram os Bardos responsáveis pela memória e identidade do povo. Detinham o
conhecimento de incontáveis histórias, lendas, poesias e canções (Nota do autor).
16
Ver sobre interessantes reflexões acerca das transgressões daquele que é considerado o “primeiro”
trovador e sua relevância no jogo das relações sociais da nobreza, bem como seu impacto e registro de
sua poética trovadorística (poética essa que possivelmente antes do “primeiro” trovador era condizente
com uma tradição apenas oral, ou seja, sem registro escrito) na sociedade daquele tempo; e sobre o início
da Modernidade em Gombrecht Hans Ulrich. Modernização dos sentidos. São Paulo: Ed. 34, 1998.
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As aulas de Iniciação Musical, Ateliê Arteterapêutico, Consciência Corporal e
Movimento (dança) e a Oficina de Contos possibilitaram fundamentação e inspiração na
pesquisa realizada no estágio junto à relação entre a música, o movimento e a elementos
da história individual e cultural das idosas asiladas.
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INTRODUÇÃO

(imagem 9 )

“[A música] não possui nem valor intelectual direto da
palavra nem o valor objetivo direto do gesto. Os valores
dela são diretamente dinamogenicos e só. Valores que
criam dentro do corpo estados sinestésicos novos(...)
ainda estará certo a gente chamar uma música de
molenga, violenta, cômoda porquê certas dinamogenias
fisiológicas amolecem o organismo, regularizam o
movimento dele ou o impulsionam. Estas dinamogenias
nos levam para estados psicológicos equiparáveis a
outros que já tivemos na vida. Este nos permite chamar
um trecho musical de tristonho, gracioso, elegante,
apaixonado etc, etc. (... e como as dinamogenias dela
não têm significado intelectual, são misteriosas, o poder
sugestivo da música é formidável.”
Mario de Andrade (1893 - 1945). Ensaio sobre a música
brasileira. (1972, p. 40-41)

Este estudo pretende refletir sobre contribuição da música, associada às imagens,
no processo de ativação da produção criativa de idosos institucionalizados. A
constituição desse objetivo se deu por conta de minha inserção artística e profissional
como assistente social, tendo as artes, em especial a música, como um eixo; bem como
por conta de meu investimento junto à temática do envelhecimento e de alguns
questionamentos decorrentes de minha prática de estágio de Arteterapia em uma
residência instituição privada de longa permanência para idosos. Dentre esses
questionamentos ressalto o seguinte:
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De que forma a música aliada ao movimento e à produção de imagens pode
dinamizar as potencialidades criativas, promovendo a saúde e fortalecendo a
identidade de idosas asilados?
Diante desta questão cabe sinalizar quais serão os caminhos metodológicos
adotados para a materialização do objeto de estudo aqui apontado. A investigação será
conduzida tendo como base a pesquisa qualitativa e etnográfica (Geertz, 1989), ou seja,
não se limitará ao relato das experiências, mas contará com a interpretação das
informações e relações constituídas no jogo de sentidos e de forças institucionais e
socioculturais envolvidos.
Essa pesquisa foi realizada através da coleta de dados, tanto da experiência de
estágio numa instituição asilar para idosos, quanto da revisão bibliográfica.
Algumas reflexões centrais vão orientar a análise dos dados coletados. Dentre
essas destaco o caráter genérico com que o fenômeno musical se manifesta em todos os
povos e era articulado com imagens e movimentos. Na antigüidade, os povos
associavam a música às diversas instâncias da ordem social e metafísica. O universo, a
saúde física e mental do ser humano, cores, sonhos, movimentos corporais e níveis de
consciência eram inter-relacionados. (Marsicano, 2006). O etos apolíneo e dionisíaco
(Grout & Palisca, 1997) – sobre os quais me deterei mais a frente – é evocado (com
suas paisagens arquetípicas e instintos próprios) pela música e favorecem diferentes
disposições psico-físicas e emocionais que fundamentam a relação entre a música e a
saúde integral dos sujeitos. Na atualidade, alguns movimentos culturais e pensadores
buscam resgatar essa vivência integrada e integradora da música.
Essas são as questões principais do primeiro capítulo que busca proporcionar
uma compreensão abrangente em torno de algumas especificidades históricas, estéticas
e culturais presentes na música, suas potências e aplicações no processo terapêutico dos
indivíduos, bem como seu vínculo e identificação com o universo da imagem e, do
movimento.
Após o desenvolvimento dessas questões realizarei, no segundo capítulo,
reflexões acerca da Arteterapia com base na Psicologia Analítica. Essa constitui, por sua
vez, com o resgate de uma visão ampla e integrada de conhecimentos e artes, uma
terapêutica calcada em materiais expressivos que visa propiciar a expressão de
conteúdos profundos, bem como o autoconhecimento, e o centramento do indivíduo
(Philippini, 2004). Nesse capítulo serão, igualmente, definidos e delimitados os
objetivos da Arteterapia, bem como a pertinência de sua prática ser potencializada com
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a conscientização sonora, imagética e corporal. (Baptista, 2003; Costa-Lima Neto, 2007;
2008; )
Posteriormente, no terceiro capítulo, ao discorrer sobre o processo de
envelhecimento, as causas e conseqüências da ampliação da longevidade e do
contingente de idosos, apontarei as determinações psico-sociais, históricas e sócioprodutivas que repercutem no envelhecimento e condicionam o asilamento (Goldman,
2003; 2004; Moura, 2007; Paulino, 2007).
No quarto capítulo relacionarei os conteúdos levantados nesse texto e realizarei
reflexões etnográficas sobre minha experiência de estágio em um asilo privado. Nesse
capítulo buscarei responder ao questionamento que permeia todo o trabalho.
Compreendo que a pertinência da temática aqui tratada deve-se às conseqüências
do processo de envelhecimento populacional, tais como o crescimento do contingente
de idosos dependentes; seu ônus e demandas sócio-familiares presentes em seu cuidado,
bem como a condição de asilamento destes (Karsh, 2003; Stella, 2004).
Dessa maneira, considerar, brevemente, algumas questões sobre o asilamento
será útil para a compreensão da proposta desse trabalho. O asilamento pode ser
compreendido enquanto um processo de institucionalização que, geralmente, possui
rebatimentos psíquicos, enfraquece laços familiares e sociais, além de apresentar
determinações estruturais e conjunturais que remetem a algumas conseqüências do
sistema capitalista. Dentre essas conseqüências observa-se o papel desempenhado pelos
considerados não produtivos ao sistema, bem como a toda uma ordem de representações
e práticas consolidadas em meio a nossa sociedade de consumo e que atingem as
famílias desses idosos. Idosos esses que estão inscritos em um fenômeno mais amplo e
profundo em vários países emergentes e, de modo mais pronunciado, nos países
considerados desenvolvidos. (Goldman, 2003; 2004; Sharfstein, 2006)
O processo de envelhecimento é um fenômeno contemporâneo relacionado ao
conjunto de reordenações socioeconômicas, avanços farmacológicos e mudanças na
estrutura sanitária que condicionaram mudanças na longevidade da população. Em
vários países observa-se a diminuição da natalidade e mortalidade entre os segmentos
mais velhos. As mudanças no tempo de vida da população trazem à tona a questão da
qualidade de vida da mesma. A qualidade de vida não necessariamente acompanha a
maior longevidade da população, principalmente quando essa é historicamente e
continuamente alijada do processo produtivo, do acesso à seguridade social e vivencia a
degradação da relação de solidariedade entre as gerações (Goldman, 2003; 2004);
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A defasagem entre tempo e qualidade de vida, bem como o papel da realidade
socioeconômica na vivência da velhice de cada idoso, apontam que o processo de
envelhecimento não se reduz, apenas, à realidade fisiológica, mas deve ser
compreendido de modo global, relacionando limites e mudanças corporais e psíquicas,
com condicionamentos históricos, culturais e simbólicos. (idem, ibidem)
Por conta do crescimento desse segmento etário, bem como de suas demandas e
mobilizações sócio-institucionais pela ampliação de direitos e participação política, o
envelhecimento configurou-se como uma questão a ser considerada na ordem social.
Apesar da visibilidade alcançada pelo grupo de aposentados vinculados ao modelo de
envelhecimento ativo, percebe-se a presença de outros subgrupos, tais como os idosos
de baixo poder aquisitivo, hospitalizados e/ou asilados. (idem, ibidem)
A fragilidade financeira, a degradação da saúde e o rompimento de laços
familiares e comunitários podem se apresentar isoladamente, ou relacionados entre si. A
velhice permeada com limitações de ordem corpórea, social ou simbólica existe e é
pouco considerada em nossa sociedade de consumo. Essa mesma sociedade exclui tanto
os considerados improdutivos, quanto aqueles que remetem à finitude, à proximidade da
morte. Essa alienação é amplificada ao considerarmos a vigência de outras
conseqüências socioculturais decorrentes da sociedade de consumo: O individualismo,
apresenta-se como uma consagração dessa sociedade de consumo e expressa-se nas
relações sociais, de modo geral e na família de modo específico. Este tem sido ampliado
ao vincular-se à desmobilização política, mas também corresponde com uma perigosa
limitação e ignorância perceptiva e filosófica acerca das relações éticas e ecológicas que
interligam os seres, a sociedade e os diversos níveis de realidade. (Boff, 2003;
Goldman, 2003; 2004; Sharfstein, 2006)
Desse modo não é a toa que o idoso sujeito à necessidade de cuidados por conta
das diversas precariedades de saúde física e mental, seja visto como improdutivo pelo
sistema capitalista e ainda hoje vivencie processos simbólicos e físicos de exclusão
social. (Goldman, 2003; Karsh, 2003)
Em meio a esse processo de envelhecimento e exclusão, as instituições de longa
permanência representaram um papel relevante na história e na gestão da velhice.
Apesar das mudanças de caráter positivo observadas nas imagens e concepções do
envelhecimento, o asilo ainda é o lugar do esquecimento e silêncio. Essas instituições
são geridas através de rotinas, normas e diretrizes e podem corroborar com o reforço de
estigmas e da invisibilidade do idoso. (Stella, 2004, Sharfstein, 2006; Moura, 2007)
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Em meio ao silêncio desses idosos - esquecidos pela família e de si mesmos - a
atuação da Arteterapia pode buscar contribuir na construção de núcleos de saúde e de
autonomia. Tais núcleos podem ser possíveis através do desenvolvimento das
capacidades criativas por meio de expressões artísticas. (Philipini, 2004; Costa-Lima
Neto, 2007; 2008; Baptista, 2003)
Considerando-se a quebra de vínculos familiares e comunitários, conjugados aos
problemas de saúde decorrentes do envelhecimento com dependência (por exemplo, a
perda da memória, comprometimentos motores e depressão) (Karsh, 2003; Stella, 2004;
Lima, 2007), a intervenção da Arteterapia pode ser útil por congregar os benefícios de
diferentes linguagens artísticas. Dentre essas, a música apresenta-se como um meio
relevante de comunicação e interação e integração (Costa-Lima Neto. 2008).
Tendo em vista o reforço das potencialidades criativas e a identidade do idoso,
mesmo durante os processos demenciais, e das potencialidades imagéticas e corporais
possíveis com a utilização da música, mas cabe refletir de que modo esses benefícios
podem auxiliar na eficiência da Arteterapia. Para tanto cabe, primeiramente, refletir
acerca da ancestralidade da música e possíveis usos dessa expressão criativa do homem.
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CAPÍTULO 1

MÚSICA

(imagem 10 )

21° encontro: Durante a atividade de colagem L. teve acesso a lembranças do
passado, no ginásio, recordando seu primeiro amor que nunca mais viu.
Percebemos que o trabalho plástico ativou suas recordações e a idosa escreveu
a letra da música Carinhoso, de Pixinguinha (“Meu coração, não sei por que,
bate feliz quando te vê...”). O que foi dito pela idosa provocou um debate entre
o grupo sobre os relacionamentos entre homens e mulheres, os papéis
atribuídos à mulher, bem como questões relacionadas ao namoro e ao
sentimento, além da importância do casamento e o significado do amor. D.
sustentou um discurso moralista e disse que não ficou com o rapaz de quem
gostava e que não tinha se casado (...) disse que flertava no baile, mas não
deixava o rapaz a levar em casa, pois não queria namorar. I., outra integrante
do grupo, debateu com essa idosa, pois, para ela, a mulher tinha que casar e,
comentou, ainda, que “toda mulher gosta de homem”. Com a recusa e a
divergência de D., I. a chamou de burra e depois comentou rindo que “o calor
de um homem é muito bom”.
(Diálogo entre duas idosas colhido durante meu estágio em Arteterapia na
instituição asilar em 19/09/2008)

O texto acima corresponde à descrição de uma das sessões do estágio em
Arteterapia que realizei com um grupo de idosas asiladas. Nele um conjunto de práticas
expressivas foi utilizado para amplificar elementos simbólicos das integrantes do grupo.
Destaco o papel da música nesse encontro, em especial de uma conhecida canção
popular, a música de Pixinguinha (Alfredo da Rocha Viana Filho, 1897-1973),
intitulada Carinhoso. Esta propiciou a eclosão de questionamentos e discussões entre as
idosas acerca das relações entre os gêneros masculino e feminino. A utilização da
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música popular, bem como a sua relação com as imagens e o resgate de memórias e
materiais simbólicos é o tema de meu trabalho. Este se caracteriza pela exploração dos
nexos entre esferas diversificadas da realidade social e das expressões criativas, tais
como: saúde e arte; som e imagem; o feminino e o envelhecimento asilado.
Para melhor situar o leitor quanto aos marcos teóricos fundamentais por mim
utilizados neste trabalho, considerarei, a seguir, três vetores principais: a) a metafísica
musical; b) o etos e, finalmente; c) a sinestesia e a canção popular. Tendo em vista o
posterior desenvolvimento e articulação desses domínios em meio à prática da
Arteterapia, buscarei apontar algumas diferenças, continuidades e descontinuidades no
modo como a música foi percebida e utilizada na história, em especial no que se refere
às influências e determinações que condicionaram a herança musical do Ocidente. Estas
considerações têm como objetivo revelar algumas maneiras através das quais a música,
aliada à imagem, pode favorecer o re-equilíbrio da saúde.

1.1 – MÚSICA: METAFÍSICA, RAZÃO E MITO

(imagem 11 - Sarasvati)

Desiguais e pulsantes, os sons nos remetem no seu vai-e-vem ao tempo
sucessivo e linear, mas também a um outro tempo ausente, virtual, espiral
circular ou informe, e em todo caso não cronológico, que sugere um
contraponto entre o tempo da consciência e o não-tempo do inconsciente.
Mexendo nessas dimensões , a música não refere nem nomeia coisas visíveis,
como a linguagem verbal, mas aponta com uma força toda sua para o nãoverbalizável; atravessa certas redes defensivas que a consciência e a linguagem
cristalizada opõem à sua ação e toca em pontos de ligação efetivos do mental e
do corporal, do intelectual e do afetivo.(...) O som é um objeto subjetivo, que
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está dentro e fora, não pode ser tocado diretamente, mas nos toca com uma
enorme precisão, as suas propriedades ditas dinamogênicas tornam-se, assim,
demoníacas (o seu poder, invasivo e às vezes incontrolável, é envolvente,
apaixonante e aterrorizante). Entre os objetos físicos, o som é o que mais se
presta à criação de metafísicas. As mais diferentes concepções do mundo, do
cosmos, que pensam a harmonia entre o visível e o invisível, entre o que se
apresenta e o que permanece oculto, se constituem e se organizam através da
música. Mas, se a música é um modelo sobre o qual se constituem metafísicas
(...), não deixa de ser metáfora e metonímia do mundo físico, enquanto
universo vibratório onde , a cada novo limiar, a energia se mostra de uma outra
forma. (...) A música encarna uma espécie de infra-estrutura rítmica dos
fenômenos (de toda a ordem). (...) Existe nela uma gesticulação fantasmática,
que está como que modelando objetos interiores. (...) Isso dá a ela um grande
poder de atuação sobre o corpo e a mente, sobre a consciência e o
inconsciente, numa espécie de eficácia simbólica. (WISNIK, 2006, p. 28-30)

O fragmento de texto acima assinala que a música na humanidade se configura
como uma forma de comunicação não-verbal de profundo alcance e efeito, podendo
influenciar a saúde psíquica e somática, além de constituir um modelo material e
metafísico do universo. As informações históricas e culturais demonstram como, na
Antigüidade, a música era utilizada para promover a saúde das pessoas, contudo, esta
dimensão curativa musical se opõe às representações atuais sobre a música. No
Ocidente atual, a música é considerada como mera “Arte ou ciência de combinar os
sons de modo agradável ao ouvido” (FERREIRA, 1993, p. 377). Este enfoque de caráter
mais acústico e material da música contrasta com aquele praticado na Antigüidade,
quando a música possuía um caráter mais transcendente e metafísico17. A música era
então concebida não apenas em sua feição sonora mais imediata, mas como algo
interligado intrinsecamente ao mundo dos homens e ao universo em um sentido mítico e
extra-físico. Estava vinculada à vida cotidiana, mas a ultrapassava e podia auxiliar no
conhecimento e na atuação em diversos níveis de realidade.
Acredito que esta concepção transcendente, mais metafísica da música é
corroborada pela etimologia de alguns termos musicais. Chamo a atenção do leitor

17

Metafísica (do grego µετα [meta] = depois de/além de e Φυσις [physis] = natureza ou físico) é um
ramo da filosofia que estuda a essência do mundo. A saber, é o estudo do ser ou da realidade. (...) Em
resumo, a Metafísica trata de problemas sobre o propósito e a origem da existência e dos seres.
Especulação em torno dos primeiros princípios e das causas primeiras do ser. Muitas vezes ela é vista
como parte da Filosofia, outras, se confunde com ela. (Destaque do autor e disponível em: <
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica> e coletado em 14/03/2009)
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acerca da etimologia18 de alguns termos referentes à música e que são inter-relacionados
com a experiência humana. Por exemplo, o termo ritmo vem do latim rhythmus e este
do grego ῥυθµός, de ῥεῖν (fluir) Designa aquilo que flui, que se move, e possui
movimento regulado, repetitivo, com recorrência uniforme ou marcação. Em diversos
níveis de percepção e de realidade (na inter-relação da matéria/energia, na dimensão
biológica e psicossocial) o ritmo aponta para a idéia de movimento. Esse termo, por sua
vez dá a idéia do deslocamento, da atividade e do estado em que um corpo muda no
espaço e em sua trajetória.
Essa noção de deslocamento e de atividade presente na palavra movimento se
relaciona com a definição do termo emoção, que pode ser entendido, de modo geral,
como um impulso que direciona um organismo para a ação. Etimologiacamente,
inclusive, a palavra emoção provém do Latim emotionem, "movimento, comoção, ato
de mover". Deriva-se da composição de duas palavras latinas: ex, "fora, para fora", e
motio, "movimento, ação", "comoção" e "gesto". As línguas européias modernas são
influenciadas por essa formação. O primeiro registro de seu uso no francês émotion é de
1538. No inglês a palavra emotion é de 1579, já a palavra em italiano emozione e a
portuguesa emoção corresponde ao início do século XVII. Interessante que no francês e
no inglês o sentido mais antigo é o de "agitação popular, desordem". Posteriormente foi
descrita na acepção de "agitação da mente ou do espírito".
Dessa forma compreendo que a análise semântica e etimológica dessas palavras
elucidam que as emoções propiciadas pela música é algo que está em movimento, ou
ainda que o movimento, que o fluir da música favorece a reordenação da coletividade,
do povo e do psiquismo do indivíduo.
Assim o fazer música, o “batuque” é movimento e, portanto produz imagens e
significados, no espaço, no psiquismo e no corpo. Seu exercício possui leitura mais
profunda no fortalecimento da identidade e da saúde daqueles que o criam.
Essa “ação para fora” que é a emoção pode ser associado a um movimento de
rearranjo, de “agitação” e de mudança do povo e da mente e corresponde ao etos
dionisíaco. Etos esse presente, também, na música popular que evoca emoções do
indivíduo. Indivíduo esse não fragmentado, mas visto em sua inteireza, encarado como
sujeito capaz de desejar, participar e criar.
18

Ver
em:
http://pt.wiktionary.org/wiki/ritmo;
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emo%C3%A7%C3%A3o.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo;

e
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Por mais que hoje predomine no Ocidente um entendimento racional da música
voltado simplesmente para seu aspecto acústico, esta compreensão convive com outras
concepções. Se muitos consideram a música como simples junção de sons, outras
culturas pré-capitalistas, tais como, por exemplo, os povos nativos do continente
americano (índios), vêem nela um modelo de organização do universo, de harmonização
da saúde do indivíduo e de regulação da sociedade. Essa percepção acerca da música
vem sendo resgatada, pesquisada e tem sofrido releituras por diversos artistas e
estudiosos (Hamel, 1995; Oliveira, 1996; Bush, 2003 [1995]; Dreher, 2005; Marsicano,
2006; Costa-Lima Neto, 2007).
Na Antigüidade, os conhecimentos ancestrais dos hindus, árabes e persas, bem
como os diversos povos africanos (incluindo os egípcios), chineses, celtas e tantos
outros, lidavam com uma variedade de conhecimentos tradicionalmente partilhados
entre os integrantes da comunidade. Essa sabedoria compunha uma unidade integrada
de conhecimentos e práticas. Desse modo, a música, o transcendente, a vida em
sociedade, os mitos, as práticas de cura e os valores morais estavam articulados e
interligados. De acordo com Wisnik (op. cit.), no passado a música nos povos orientais.
e ocidentais. expressava a luta entre, de um lado, as forças caóticas (representadas pelo
ruído) e, de outro, a ordem, a vida (representada pela estruturação fornecida pela
música). Para o autor essa música corresponde à música modal, permeada de contrastes
e diferenciações que sempre circulam e fazem referência a um centro sonoro. Essa
música é marcada pela “ritualização da trama simbólica em que a música está investida
de um poder (mágico, terapêutico e destrutivo) que faz com que a sua prática seja
cercada de interdições e cuidados rituais” (id, ibid, p. 35).
De acordo com Chauí (1996), alguns estudiosos apontam o fato de que os
conhecimentos presentes nas culturas da Antigüidade não constituem uma filosofia,
propriamente dita por não serem considerados racionais, mas sim perspectivas místicas
e míticas da existência. Esse ponto de vista atribui à Grécia o berço da filosofia, pois
nela foi iniciada a sistematização do pensamento racional. Outro grupo de pensadores
(tais como Marsicano, 2006) compreende, contudo, que os elementos - racionais - da
cultura grega resultaram de apropriações e transformações a partir da sabedoria presente
no Oriente. Chauí observa que
percebe-se que, de fato, a Filosofia tem dívidas com a sabedoria dos orientais,
não só porque as viagens colocaram os gregos em contato com os
conhecimentos dos outros povos (...), mas também porque os dois maiores
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formadores da cultura grega antiga, os poetas Homero e Hesíodo, encontraram
nos mitos e nas religiões dos povos orientais, bem como nas culturas que
precederam a grega, os elementos para elaborar a mitologia grega, que, depois,
seria transformada racionalmente pelos filósofos (id, 1996, p. 27).

Uma das figuras históricas que se destacou na Antigüidade, integrando e
desenvolvendo saberes pertencentes ao Oriente e ao Ocidente, foi Pitágoras19. Este
desenvolveu contribuições relevantes no campo da Filosofia, Matemática, Religião e
Música. Pitágoras é considerado integrante de um grupo precursor da filosofia grega: os
filósofos pré-socráticos. Apesar das diferenças entre suas idéias, esses filósofos tinham
em comum a reflexão acerca do princípio, da origem de todas as coisas e a causa de
suas transformações (Chauí, 1996; Nunes, 1966). Para Pitágoras, o princípio presente
em todas as coisas era o número, segundo o qual a ordem do cosmos poderia ser
representada por proporções matemáticas.
De acordo com Marsicano (2006), Pitágoras realizou estudos em suas viagens
pelo Oriente. Sua iniciação nos mistérios egípcios e indianos teria corroborado a
constituição de toda uma tradição místico-filosófica na Grécia, conhecida como Escola
Pitagórica20, na qual os discípulos passavam por um processo de iniciação mística. Um
dos pontos discutidos por essa escola era a Música das Esferas. De acordo com essa
tradição todo o universo era constituído por razões e proporções constantes (números)
que correspondiam às proporções encontradas no comportamento acústico da natureza e
expresso nos sons musicais. O movimento e a disposição dos planetas ao coincidirem,
matematicamente, com a estrutura desses padrões sonoros, caracterizavam a música
como um modelo vibratório do universo. Dessa forma, cabia ao homem harmonizar-se
por meio do contato com esses padrões presentes tanto na música, como na arquitetura e
em outras tantas expressões do conhecimento.
Conforme o antes exposto, a Grécia elaborou parte de seu manancial cultural e
filosófico por meio do contato com a sabedoria Oriental. O conceito de Música das
Esferas, por exemplo, bem como a sua extrapolação em um sistema matemático, ético,
estético e terapêutico, parecem ter suas raízes num passado anterior a Pitágoras e
remetem à milenar cultura indiana. De fato, na Índia a Música das Esferas é conhecida
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Nascido por volta de 570 a. C. na ilha egéia de Samos.
Após suas viagens pelo Oriente, Pitágoras emigrou para Crotona, colônia grega localizada ao sul da
Itália, fundando sua escola, um centro de estudos de filosofia, ciências naturais e matemática que também
possuía um caráter iniciático. Para maiores informações consultar Eves, Howard. Introdução à história da
matemática. São Paulo: Editora UNICAMP, 2007 [1990]. Em especial o terceiro capítulo.
20
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como Gandharva. Ela seria propagada através do éter, sendo captada pelo iniciado nos
mistérios musicais através do chakra21 localizado na região cardíaca.

(imagem12 – Tindade Hindu – Brahman, Vishnu e Shiva)
A cultura hindu concebe o cosmos como um todo integrado que vibra e se
movimenta, tanto se expandindo e criando, como se retraindo e destruindo, em ciclos
rítmicos, qual uma música ou uma dança. É a dança de Shiva22, uma das expressões do
divino em sua feição destruidora e, simultaneamente, criadora.
A música indiana é composta de uma infinidade de seqüências melódicas, de
escalas, também chamadas de Ragas, sistematicamente associadas à uma miríade de
histórias mitológicas, períodos do dia, estações do ano, cores, estados de espírito, bem
como a determinados órgãos. Dessa forma à música indiana era associada toda uma
diversidade de significados e percepções sensoriais (cor, símbolo, som, gestos, danças e
saúde). Essa verdadeira sinestesia23 propiciada pela música era vista como sagrada. A
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Estrutura metafísica que equilibra e sustenta energeticamente o ser humano. A cultura hindu considera
que existam sete chakras principais, correspondentes a “centros de força” que regulam a vitalidade dos
indivíduos. Conferir Marsicano, op. cit..
22
Shiva, divindade que compõe a trindade dos hidus (Brahma, Vishinu e Shiva), em sua personificação
Nataraja é a manifestação do dançarino cósmico, sua dança compõe o movimento do universo e pode ser
associada ao comportamento de expansão e retração deste, segundo as teorias cosmológicas da física
moderna. Para tanto conferir em: Capra, Fritjof. Tao da Física. Um paralelo entre a Física Moderna e o
Misticismo Oriental. São Paulo: Editora Cultrix. 1983.
23
Sinestesia é um fenômeno da percepção no qual ocorre a mistura de sensações ou intercruzamento
sensorial, quando um estímulo de um sentido provoca uma reação em outro, por exemplo, se alguém ouve
um som e, simultaneamente, vê uma cor. Esse conceito é relevante para as reflexões acerca do uso
integrado da música e da imagem na atuação arteterapêutica e será, portanto, retomado mais adiante.
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integração entre música e imagem era tamanha que os indianos consideravam que a
“linguagem do som e da cor é a linguagem da alma. Som e cor são vibrações e, no
fundo, não passam de uma só coisa. Tanto a luz como o som reverberam”
(MARSICANO, 2006, p. 90). Essa relação intrincada entre a música e a imagem
também pode ser observada na representação de Sarasvati, que é a divindade das artes
plásticas, da música e do conhecimento, simultaneamente. Assim compreende-se que,
para os hindus, o som, a imagem e o conhecimento estão sempre juntos, seja no
movimento rítmico e nas ‘vibrações’ energéticas, ou metafísicas do universo, dos
planetas, do corpo ou do Samsara (ciclo de renascimentos).
Ainda de acordo com Marsicano (2006), o aprendizado se dava por meio de uma
sólida iniciação, onde os mistérios e ensinamentos eram passados oralmente de mestre
para discípulo, baseados em uma relação espiritual de confiança. A música era
considerada como algo sagrado e muito mais amplo do que simplesmente som.
Correspondia a uma expressão da ordenação do universo. Toda a criação era concebida
como expressão, redução, ou materialização da verdadeira ordem, da Música Cósmica.
Desse modo, a música, enquanto fenômeno acústico possuiria algo do som divino
primordial e eterno. E poderia, portanto, influir no mundo material, isto é, no meio
ambiente, na sociedade, bem como na saúde do indivíduo.
Marsicano explicita ainda que além das seqüências melódicas presentes nos
Ragas, para os indianos o ritmo musical também propiciava respostas diferentes no
corpo, no estado de espírito e na consciência. A influência do som na saúde se daria por
conta das notas musicais estarem associados à vitalidade do corpo. As notas musicais
são os Shurutis, vinte e dois microtons24 associados aos vinte e dois Nadis, que são
meridianos, ou ainda, canais de energia do corpo sutil dos homens que interligam os
chakras. As escalas musicais gregas, suas seqüências de notas, também denominadas
modos, correspondiam a alguns Ragas hindus. Mais do que coincidência, acredito que
esta correspondência sugere que Pitágoras trouxe para a cultura grega determinadas
características da música e da filosofia orientais. De fato, a escola pitagórica
caracterizava-se por uma visão musical peculiar, que integrava o estudo dos astros, da
24

Na música ocidental os intervalos existentes entre as sete notas (do, re, mi, fa, sol, la, si) são de um tom
(do-re, re-mi, fa-sol e sol-la) e de um semitom (si-do e mi-fa). O semitom, ou meio tom, corresponde a
metade desse tom. Os microtons são intervalos menores que um semitom e geralmente não são utilizados
no Ocidente, oferecendo aos nossos ouvidos uma impressão diferenciada, característica da música
Oriental. De acordo com Marsicano (2006) os Cantos Gregorianos medievais eram, originalmente,
entoados explorando os microtons, pois eram influenciados pela cultura presente no Império Bizantino. A
estrutura de alguns destes cantos era permeada por “ornamentos e arabescos orientalizantes” (id, p. 49).
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filosofia, da matemática, da religião e do corpo através de disciplinas como a educação
física, utilizando, ainda determinadas práticas ascéticas.

(imagem 13 )

(imagem 14)

As proporções pitagóricas, representadas por números inteiros, foram
demonstradas através dos intervalos harmônicos presentes na reverberação das notas
entoadas. Seus valores correspondiam à ordem perene e estável do universo e, dessa
forma, os padrões rítmicos e as escalas eram concebidos como capazes de influir na
saúde, nas percepções e nos comportamentos dos indivíduos e coletividades. Em meio
aos rituais de cura, a música era associada a outras artes para que, juntas, estimulassem
os enfermos a sonharem com procedimentos que auxiliassem em sua cura. Isso se deu
na Grécia, nos diversos templos de Asclépio, por volta do século V a.C. (Philippini,
2004).
Com o advento da cristandade Ocidental, a Igreja modificou e rejeitou certos
aspectos da vida musical antiga, como, por exemplo, a idéia de “cultivar a música
apenas pelo prazer que ela proporciona, as formas e tipos de música [dionisíaca]
associadas aos grandes espetáculos públicos, tais como festivais, concursos e
representações teatrais, além da música executada em situações de convívio mais íntimo
(GROUT & PALISCA, op. cit., p. 34-35 – minha inserção em colchetes). A Igreja
censurou a música e os ritos, práticas e conteúdos contrários aos seus objetivos e
dogmas, buscando assim minimizar possíveis arroubos sensualistas propiciados, por
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exemplo, pela utilização de instrumentos, que interferissem no sentido do texto bíblico
cantado em uníssono nos Cantos Gregorianos.
Segundo Chauí (1996), em contraposição a subordinação da filosofia ao
pensamento teológico medieval, durante a Renascença (século XIV e século XVI),
houve o resgate e a descoberta de obras variadas do período clássico (Platão,
Aristóteles, Hermetismo, pensadores políticos florentinos e artistas) e, com elas, o
anseio por liberdade política (defesa de ideais republicanos), manipulação da natureza
(pela magia, astrologia e alquimia), da técnica (medicina, arquitetura, navegação, etc.) e
da arte. Tais. efervescências culturais e políticas somadas aos descobrimentos de novas
terras propiciaram o alargamento de perspectivas e o questionamento da Igreja Romana
por meio da Reforma Protestante.
A essas mudanças seguiu-se o período da Filosofia moderna (do século XVII a
meados do século XVIII) no qual a reflexão filosófica voltou-se para a capacidade do
homem conhecer e demonstrar a verdade, bem como para a compreensão acerca da
inteligibilidade e racionalidade da realidade. Esta passou a ser vista como um sistema
mecânico de base matemática e de relações causais passível de ser compreendido e
manipulado com técnicas pesquisadas e aplicadas com precisão. Esse período é
demarcado pela confiança irrestrita nas qualidades da razão. Essa confiança será legada
ao período seguinte, onde a razão, também chamada de as luzes, caracterizará o
Iluminismo (século XVIII e início do Século XIX) como uma época onde acreditava-se
que era dado ao homem a possibilidade de liberdade e felicidade na esfera política,
social, moral e artística. Compreendia-se que a razão possibilitaria a evolução e o
progresso civilizatório com a superação do medo e ignorância. Apesar dessa crença na
libertação e no bem-estar coletivo que a razão, a ciência e a tecnologia possibilitariam,
ocorreu, por outro lado, a ampliação da exploração do homem pelo homem, a poluição e
esgotamento dos recursos naturais, além da sedimentação do materialismo consumista.
Em meio à consolidação do Sistema Produtivo Capitalista a racionalidade
técnico-científica favoreceu o desenvolvimento das forças produtivas desse sistema,
bem como a coisificação, a mercantilização da cultura, da arte, da capacidade criativa
dos trabalhadores e das relações humanas. O enfraquecimento dos laços sociais, bem
como a precarização das condições socioeconômicas e da saúde mental dos sujeitos
foram acompanhados de questionamentos de pensadores de diferentes áreas do
conhecimento acerca dos supostos benefícios e infalibilidades da racionalidade
moderna. Dentre as vastas contribuições desses pensadores destaco a crítica realizada
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por Karl Marx às estruturas políticas, socioeconômicas e ideológicas sustentadas pelo
Sistema Capitalista. Marx destacou o fato de que a liberdade que cogitamos ter é
ilusória por desconhecermos a influência da ideologia em nossa consciência e em nossas
ações. À sua crítica ao capital, soma-se o desvelamento propiciado pelos médicos e
terapeutas Sigmund Freud e Carl Gustav Jung acerca dos conteúdos e processos
inconscientes, simbólicos e não-lineares da mente humana. O esforço desses pensadores
pode ser relacionado aos apontamentos da Física moderna, que, segundo Capra (1983),
demonstra que na intimidade do que é chamado de matéria, isto é, no nível sub-atômico,
a realidade não possui concretude, nem a rigidez que nossos sentidos emprestam aos
objetos do mundo macrocósmico. As sub-partículas se comportam mais como ondas de
probabilidade que interagem com os observadores (no caso os pesquisadores em
laboratório), do que como “coisas” sólidas e independentes dos sujeitos.
Tais observações abalam diversos postulados mecanicistas (Capra, 1983; Boff,
1999) constituídos durante a afirmação da ciência – a qual se consolidou por meio da
releitura renascentista do pensamento da Antigüidade clássica. Por outro lado, entrtanto,
estas observações retomam ou dialogam com percepções e perspectivas demarcadas
desde o início da filosofia grega (e até mesmo antes, considerando a síntese que esta
realizou com base em elementos da cultura e da sabedoria do Oriente). O abalo dos
postulados do conhecimento aceito socialmente é concebido como uma crise contínua e
necessária no processo de desenvolvimento do conhecimento. De acordo com
Amsterdamski,

(1996)

estes

postulados,

também

chamados

de

paradigmas,

correspondem a modelos explicativos ou a um sistema de crenças, valores e técnicas
aceitos e partilhados pelos integrantes da comunidade científica por um determinado
período de tempo, enquanto dão conta dos problemas de uma disciplina ou campo do
conhecimento. Quando o paradigma vigente começa a ser ineficiente para responder as
questões instaura-se uma crise da qual emerge um novo paradigma. Esse processo é
cíclico e corrobora o desenvolvimento do conhecimento.
Em consonância com esse autor, o pensamento de Leonardo Boff (1999) revela
que o descaso social construído por nossa sociedade possui certo respaldo em ideologias
políticas e científicas simplistas e desatualizadas. Essas posturas desconsideram a
interligação e a interdependência às quais os sistemas ecológicos, socioculturais,
biológicos e materiais estão sujeitos, bem como ignoram toda uma mudança
paradigmática que o pensamento humano vem sofrendo.
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Essa mudança paradigmática não é, necessariamente, recente. As pesquisas e
análises realizadas por pensadores no final do século XIX e início do XX tratam de
temáticas relevantes para esse trabalho justamente porque, acredito, apontam para toda
uma gama de reflexões e conteúdos que mudaram e ainda podem mudar mais ainda as
representações e práticas dos homens. Penso que as críticas efetuadas por Marx ao
Sistema Capitalista, por exemplo, ainda hoje podem ser pertinentes para o entendimento
da condição dos idosos asilados. O esquecimento e a invisibilidade de que, muitas
vezes, são vítimas na família, pelos cuidadores e pela sociedade em geral, possuem
estreita relação com o processo de mercantilização e coisificação das pessoas e das
relações. Este processo foi intensificado e expandido pelo capitalismo, sendo expresso
na desconsideração, na falta de cuidado e de cooperação (Boff, 1999), atingindo aqueles
considerados improdutivos.

(imagem 15 – Freud e Jung na Universidade de Clark, Massachutts)

A essas críticas somam-se os já mencionados Sigmund Freud e Carl Gustav
Jung. O primeiro descobre instâncias do psiquismo relativamente estranhas à
consciência e que a condicionam. S. Freud sedimentou a psicanálise, demonstrando que
o comportamento dos sujeitos e a saúde da mente humana são condicionados pelo
dinamismo psíquico do inconsciente. Segundo Freud a sexualidade encontra-se em
primeiro plano como força estruturante do psiquismo dos sujeitos. Jung, por sua vez,
não reduz a noção de libido ao impulso sexual, mas a amplia para o entendimento de
energia psíquica (Silveira, 2007) e a associa ao poder dos conteúdos simbólicos
presentes na mente como expressão do inconsciente pessoal e coletivo.
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Compreendo que esse dinamismo energético que subjaz no inconsciente pessoal
e coletivo do homem pode ser associado com a sabedoria e as práticas de cura da
Antigüidade. Na Índia, a tríade divina (Brama, Vishnu e Shiva) possuía tanto sua feição
conservadora quanto a destruidora (renovadora): o universo existia em ciclos, em meio
a pulsos rítmicos, movimentos do deus que dançava, fluía criando e refluía destruindo
(Marsicano, op. cit.).

(imagem 16 -Jung)

As investigações de Jung o levaram a buscar ter contato com essas energias
psíquicas cultuadas na Antigüidade, de modo a integrá-las à consciência tendo em visa o
processo de conhecimento e absorção dos conteúdos psíquicos (Jung, 1987; Silveira,
2007). Ele considerava relevante a abordagem do universo não racional e não linear das
reflexões e tradições míticas e místicas para facilitar o desvelamento dos símbolos
presentes nas artes e nos sonhos. Para o pensador, os símbolos são capazes de propiciar
o conhecimento de conteúdos internos e facilitar a integração dos pacientes. Sua
abordagem busca relacionar os conteúdos míticos e místicos na investigação de
símbolos da psique. O pensamento de Jung serve de referência ao meu trabalho de
ativação dos núcleos de saúde das idosas asiladas através da música, imagem e
movimento, devido às capacidades da arte em mobilizar e expressar conteúdos
profundos, centrando e reequilibrando os indivíduos e grupos.
Demonstrei acima como a metafísica musical da Antigüidade cedeu lugar a uma
concepção racional da música e, por fim, como Jung e outros autores resgataram
determinados aspectos da Antigüidade reinterpretando-os à luz da cultura Ocidental
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contemporânea. A seguir, abordarei uma noção cara à cultura grega, a saber, a doutrina
do etos musical, central em meu trabalho arteterapêutico com as idosas asiladas.

1.2 – A TRIPLA DIMENSÃO MUSICAL CONTIDA NA NOÇÃO DE ETOS

( imagem 17 - Partenon)

A concepção de que as seqüências de notas e os padrões rítmicos musicais
estruturavam e refletiam a harmonia do universo, podendo influenciar no equilíbrio do
corpo e da mente das pessoas correspondia, na cultura grega, à doutrina do etos. Esta
doutrina contemplava as qualidades e os efeitos morais da música e considerava-a capaz
de afetar a vontade, a conduta e a saúde do ser humano. Dentre a diversidade tipológica
musical os antigos distinguiam duas categorias gerais, as músicas associadas ao deus
Apolo, que produziam resultados calmos e elevação do espírito e, de outro lado, as
músicas vinculadas ao deus Dionísio, que suscitavam excitação e entusiasmo. De
acordo com F. Nietzsche25 seria possível reconstituir a visão do mundo grego com base
nestas duas categorias, originando, assim, dois espíritos, duas formas de ser: a) a
Apolínea, caracterizada por ser racional, mediadora, ordenada e moralista e; b) a
Dionisíaca, marcada pela liberação dos instintos, pelos excessos, pelo consumo de
bebidas e a conexão com o corpo, os prazeres do sexo, as festas e a música, afirmando a
vitalidade e a liberação dos desejos e conteúdos inconscientes. Grout & Palisca (1997)
25

Friedrich Wilhelm Nietzsche foi um influente filósofo alemão do século XIX, nascido em Röcken, 15
de outubro de 1844 e falecido em Weimar, 25 de Agosto de 1900. Dentre inúmeras características
marcantes de sua obra, destaco sua crítica à cultura ocidental e a religiosidade judaico-cristã e também
sua sólida formação filosófica pré-socrática. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche, coletado
em 13/03/09).
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assinalam que as cerimônias gregas eram permeadas pela música e que o culto do deus
Apolo era caracterizado pelo uso da lira, com sons suaves, enquanto que nas cerimônias
consagradas ao deus Dionísio eram utilizadas, por sua vez, as melodias do aulo,
instrumento de sopro de timbre estridente e penetrante. Este culto geralmente é
associado à gênese do teatro grego e às grandes tragédias do período clássico. A título
de exemplo, e fazendo uma comparação com a música brasileira, “a bossa nova e o
samba-canção teriam características apolíneas, enquanto que o frevo e o samba-enredo
estariam, por sua vez, associados a Dionísio” (Costa-Lima Neto, 2009, comunicação
pessoal).
Na mitologia grega Dionísio adquire uma natureza dupla, algo contraditória e
paradoxal, pois sua divindade é caracterizada pela proximidade com os homens e sua
vida é permeada pela morte e renascimento. Retratado como um deus bastardo, filho de
Zeus, deus supremo do Olimpo, com Sêmele, a princesa tebana, Dionísio é vítima de
contínuas tentativas de assassinato por parte da esposa de Zeus, Hera. É afastado do
convívio dos deuses, sendo criado nos campos. Em suas andanças o deus teria
conquistado a Índia com um punhado de homens, tendo instrumentos musicais no lugar
de armas. Teria ensinado aos egípcios a agricultura e a extração de mel, além de ter
plantado a vinha, legando aos homens a liberação propiciada pelo vinho (Riter, 2007).
Esse deus era homenageado com as primeiras representações do teatro grego e a ele é
atribuída a construção da primeira escola de música. Sua duplicidade é reforçada tanto
por sua capacidade de renascimento quanto por sua natureza simultaneamente humana e
divina, bem como por sua aparência andrógena de menino, apesar de não ser
exatamente homem, mulher, adulto ou criança. Seu culto caracterizava-se por condutas
e práticas que buscavam libertar os conteúdos internos dos limites racionais e
cerceadores das imposições sociais e do psiquismo. Através da catarse pela ingestão de
bebida e pela fruição estética (teatro, dança e música) buscava-se a liberação do
inconsciente, o despertar da energia vital e dos desejos mais primitivos. Através da
exuberância, do delírio considerado divino, os participantes buscavam transcender a
racionalidade humana, espiritualizando-se e entrando em contato com o deus.
Compreendia-se que este arrebatava e possuía os corpos de seus devotos que ficavam
entregues à orgia divina, liberando-os das contenções morais, culpas e responsabilidades
pelos seus atos.
Com base no etos apolíneo ou dionisíaco despertado pela música, Platão discutia
o poder de sugestão de determinadas escalas e ritmos para o fortalecimento ou, pelo
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contrário, o desequilíbrio da moral e do ânimo dos cidadãos. Para o filósofo seria
necessário proibir aos guerreiros as “harmonias moles e em voga nos festins”, que
necessitariam de “tons e acentos que convêm a um homem corajoso, empenhado numa
ação de guerra ou em outra ação violenta” (Platão, s/d, p. 96). A citação demonstra a
visão grega de que a música teria a capacidade de influir diretamente nos hábitos e
comportamento dos indivíduos. Assim, para desenvolver seu projeto para (o que o
filósofo supunha ser) uma sociedade justa, funcional, normatizada e equilibrada, Platão
acreditava que cabia aos governantes utilizarem a música para que esta realizasse o
estímulo adequado, evitando comportamentos e moralidades consideradas errôneas.
Costa-Lima Neto (comunicação pessoal, 2009) acredita que na noção de etos
está contida uma tripla dimensão sonora, individual e sócio-cultural. O etos musical
seria uma potencialidade relativa e não um caráter expressivo universal determinado
apenas pelo som, com um mesmo sentido e significado para todos os seres humanos,
independente da idade, classe, origem social e geográfica. O autor citado argumenta que
o caráter relativo do etos seria exemplificado pelo fato de que as escalas musicais gregas
(modos) eram denominadas de acordo com a sua procedência, recebendo os nomes de
regiões da Grécia e do mundo então conhecido: frígio (da Frígia), lídio (da Lídia),
jônico (da Jônia), etc. Cada uma destas escalas tinha um etos próprio, isto é,
dependendo do local de onde provinham, bem como do indivíduo que as criara,
apresentavam um caráter sonoro particular capaz de suscitar a calma, a agitação, a
melancolia ou a alegria, dentre outros sentimentos. A partir do exemplo dos gregos,
Costa-Lima Neto afirma que para que uma determinada música adquira etos é
necessário não apenas o som, em si, mas também um indivíduo e uma cultura que
emprestarão significado e sentido a este som. A noção de etos compreende, assim, um
processo complexo, que abrange três fatores inter-relacionados: a) a música enquanto
som (com suas escalas, ritmos, intensidades e timbres); b) o indivíduo que a escuta e/ou
a produz (com sua história pessoal, seus valores e sua personalidade) e; c) o contexto
histórico e sócio-cultural no qual este indivíduo ou grupo de indivíduos está inserido.
Ao constituir um sentido pessoal, um etos, a música é associada pelo indivíduo a
determinadas emoções, sensações, afetos, imagens e recordações, podendo assim se
tornar uma forma de expressão simbólica e possibilitar uma relação intersubjetiva,
passível de ser utilizada terapeuticamente.
O autor citado acredita que as concepções atuais principais acerca dos efeitos e
utilizações terapêuticas da música estão baseadas principalmente nas matrizes sonora e
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psicológica, enquanto que os fatores de ordem sócio-cultural vêm sendo menos
considerados. A concepção predominante parece crer que um determinado gênero, estilo
musical ou sonoridade seria capaz de produzir o mesmo etos, ou seja, os mesmos efeitos
psico-fisiológicos em seres humanos diferentes. Esta concepção embasaria a assim
chamada música New Age ou, ainda, os CDs de “músicas clássicas para relaxamento”,
de “mantras para meditação” e similares. Costa-Lima Neto acredita que a noção de etos
musical não se limita a estas possibilidades, apolíneas, de utilização terapêutica da
música. O que parece estar faltando é uma investigação mais atenta sobre o conjunto de
fatores sonoros, psicológicos e sócio-culturais que tornam uma determinada música
expressiva para alguém, em particular. De fato, sabemos pela citação acima qual o tipo
de etos musical que Platão julgava ser mais conveniente para os guerreiros gregos, mas
nada sabemos, por outro lado, o que estes guerreiros pensavam sobre a opinião de
Platão. Assim, as idéias do filósofo influenciaram o Ocidente cristão e desde o início da
Idade Média e as práticas musicais gregas relacionadas a Dionísio, isto é, aquelas
associadas ao corpo, à dança, à festa, ao teatro, ao convívio íntimo, foram censuradas
abertamente pela Igreja católica. Com raízes fincadas na música da Antigüidade, estas
práticas se refugiaram na música dos jograis, trovadores e menestréis europeus e, a
partir de 1500, chegaram ao Brasil e às Américas, sendo misturadas hibridamente à
cultura indígena e africana, dando origem assim a uma rica e variada música popular
vocal e instrumental.
Visando a ativação dos processos de cura de idosas asiladas através da
combinação de música e imagem, será fundamental, no presente trabalho, a associação
da noção de etos com a dimensão sinestésica presente na canção popular, na qual se
fundem o som e a palavra. Sobre esta dimensão me debruçarei em seguida.
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1.3– SINESTESIA E CANÇÃO POPULAR

(Imagem 18 - Sinestesia)

Para Dreher (2005) a expressão do som por meio da canção amplifica os
símbolos e as vivências dos sujeitos resignificando e transcendendo conteúdos. Tal
processo de se dá não somente porque as canções ficam impregnadas com vivências
pessoais, mas também com o contexto, o panorama sociocultural e histórico vivenciado
pelos sujeitos que as (re) compõem e as reproduzem.
O entendimento de que há relações entre a música e a sociedade não é recente.
Para Platão (s/d), por exemplo, a música poderia ser empregada para reforçar e suprimir
certos caracteres presentes na sociedade. Para o filósofo tal intento seria possível através
da influência dos ritmos e sua importância no intento de se formar a república. O autor
apresenta esse entendimento através da fala de Sócrates:
Não é preciso procurar os ritmos variados, nem as cadências complexas, pelo
contrário, é preciso examinar quais seriam os ritmos adequados a uma vida
bem regrada e corajosa. Uma vez determinados, é preciso subordinar a
cadência e a melodia ao modo de um homem se expressar em vez de adaptar
este à cadência e à melodia. (PLATÃO, s/d, p. 97)

Dessa forma compreendo que no Ocidente, através da Cultura Helênica, era
considerada relevante a possibilidade de trabalhar nos homens princípios e valores
através da música. Platão destaca o papel da educação e da orientação estética e ética
dos artistas que, por sua vez, teriam influência na sociedade. O cuidado com os jovens
buscaria guiá-los à concórdia, a amizade e a razão. Séculos depois, em Rousseau (1999
[1762]), a influência da música também possui caráter moral e não apenas uma ação no
domínio do acústico-sensorial. Apesar das diferenças e distâncias (conceituais e
históricas) entre os autores, Rousseau, valorizava a música, o canto, assim como a
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Cultura Helênica. Entendia, inclusive que a música possuía importante papel na
formação da linguagem. Para esse autor

(...) os primeiros discursos constituiriam as primeiras canções; as repetições
periódicas e medidas do ritmo e as inflexões melodiosas dos acentos deram
nascimento, com a língua, à poesia e à música, ou melhor: tudo isso não
passava da própria língua naqueles felizes climas e encantadores tempos em
que as únicas necessidades urgentes que exigiam o concurso de outrem eram
as que o coração despertava. (...) A princípio não houve outra música além da
melodia, nem outro som variado da palavra. Os acentos formavam o canto, e
as quantidades, a medida; falava-se tanto pelos sons e pelo ritmo quanto pelas
articulações e pelas vozes. (idem, 1999 [1762], p.303)

Desse modo, apesar do Ocidente ter acolhido, com o passar do tempo, uma visão
meramente acústica da música, uma outra percepção mais ampla do fenômeno musical,
comum à Antigüidade, teve importante papel na matriz da cultura no Ocidente e vem
sendo resgatada, de modo crítico, por diversos artistas e pesquisadores.
Assim, uma leitura que trate da relação entre Oriente e Ocidente, pode refletir
acerca da música que, com raízes na sabedoria hindu, possivelmente, foi sintetizada pela
Antigüidade Ocidental articulando o etos musical através de domínios que vão além da
esfera acústica.
A compreensão do modo como esse etos permeia as canções demanda que se
considere algumas questões relacionadas à nossa percepção, aos nossos sentidos. Esses
sentidos estão interligados e informam a totalidade dos indivíduos e suas percepções. As
artes, longe de representarem áreas e disciplinas fixas, são produtos da criatividade e
sensibilidade humanas. Considero que a utilização dessas artes pode favorecer tanto o
desenvolvimento quanto a expressão dos conteúdos internos dos sujeitos. Relacionar as
artes pode corresponder a sintonizar processos perceptivos e criativos do ser. Entendo
que articular os sentidos e as práticas expressivas abre possibilidades de integração
profunda do homem com seus vários níveis de percepção e realidade. A possibilidade de
articulação e de analogia entre as artes pode ser compreendida diante da unidade e
identidade do processo criativo e expressivo do ser humano.
A articulação entre as expressões artísticas também não é recente. Como antes
mencionei desde tempos remotos a cultura indiana apontava a relação entre os ragas
(escalas, seqüencias de notas) a cores, gestos, danças, órgãos, níveis de consciência e a
mitos. Essas associações constituíam uma verdadeira teia de significados e
relacionavam estímulos corporais, musicais e imagéticos. De maneira semelhante, os
gregos possuíam um conjunto de associações entre os sentidos e as artes ao
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relacionarem música, dança, poesia, filosofia, ginástica e matemática (Marsicano, 2006;
Eves, 2007; Costa-Lima Neto, 2008).
Mais recentemente, no Ocidente, diversos artistas do ramo musical e plástico
buscaram criar pontes e traçar caminhos entre as linguagens, inclusive aproveitando os
pontos de vista, estruturas e conceitos de ambas. Juntamente com esses artistas, alguns
cientista convergiram, de modo mais sistemático, seus estudos e experimentações acerca
das possibilidades da sinestesia, a partir do século XIX.

Do grego sýn, reunião, ação conjunta + aísthesis, sensação, a sinestesia é
definida como a mistura espontânea das sensações. É considerado um
fenômeno perceptivo pelo qual as equivalências, os cruzamentos e as
integrações sensoriais se expressam. (CAZNOK, 2003, p. 110)

Para a autora essa relação entre os sentidos estende-se aos elementos
componentes das expressões artísticas.
No âmbito musical, a associação dos timbres dos instrumentos às cores, por
exemplo, não desperta mais nenhuma polêmica. Mas, além do timbre, há
outros elementos constituintes da linguagem musical (notas, intervalos, modos,
escalas e texturas, entre outros) que, pelo menos teoricamente, foram
relacionados à luz e ao espectro das cores, ao espaço, a imagem e aos volumes.
(idem, ibidem, p. 27)

Ao considerar as músicas com letras, a autora menciona que o texto suscita
visualizações, imagens. Nessas composições articulam-se os sentidos de visão e
audição. Dessa forma, compreende-se que na canção a sinestesia se dá de modo bastante
fluido e que este pode ser um dos motivos de seu vínculo com os ouvintes, bem como
de sua capacidade comunicativa com elementos presentes na consciência e no
inconsciente.
Caznok considera em seus trabalhos a hipótese de que “a audição esteve sempre
estreitamente ligada à visão, ou seja, o ouvir, na tradição da música ocidental, articulase ao ver desde há muito tempo” (idem, 2003, p. 21). A autora assinala que a divisão
clássica das expressões artísticas em artes do tempo (música, poesia e dança) e artes do
espaço (arquitetura, escultura e pintura) corresponde a uma visão técnico-racional e
acadêmica divorciada da criatividade e das experiências com o fazer artístico.
Compreendo, dessa forma, que a divisão das artes nessas duas instâncias reflete
mais um formato acadêmico do que diferenças essenciais entre as artes. Tal divisão, na
verdade, não traduz a sinestesia presente na produção e na vivência da expressão
artística.
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Refletindo sobre a inter-relação entre a concretude plástica e as características do
som Caznok (2003) considera a representação herdada dos estilos musicais antigos,
dando inclusive, o exemplo do Romantismo. Caznok crê que a música seria a linguagem
artística mais imaterial e abstrata por não possuir concretude e não imprimir marcas,
nem vestígios, devido à sua natureza temporal. Por outro lado, a autora assinala ainda
que a consciência de um dos aspectos sutis da música vem se firmando: a concretude, a
corporeidade da textura musical. A textura vai tratar do modo como trechos das obras
(suas frases e vozes) vão ser combinados. Outro conceito relevante, que de certa forma
até afirma a noção de textura, é o de densidade. Este conceito vai indicar acumulação de
elementos musicais de modo vertical (superposto), ou horizontal (sucessivamente
linear).
A percepção da densidade e da textura envolve a corporeidade tanto da obra
quando do ouvinte, A rugosidade e a granulação, por exemplo, presentificam
imediatamente sensações táteis, visuais e auditivas relacionadas a uma
superfície. A estrutura de uma trama – aberta e vazada ou compactada e
impenetrável – remete à sua constituição corpórea. É a essa condição
perceptiva, ontologicamente híbrida, que obras cujo aspecto textural foi
realçado se destinam. (CAZNOK, 2003, p. 104)

O embricamento entre imagem e música apontado pela autora encontra-se
também expresso no pensamento de Costa-Lima Neto (2008). Este esclarece que a
relação entre música e imagem torna possível o intercâmbio entre ambas, em trabalhos
terapêuticos participativos. O autor aponta ainda que a influência da música nos sujeitos
também se dá por conta das associações realizadas entre as músicas, as memórias,
sentimentos, emoções e demais conteúdos simbólicos. A letra das canções reveste-se de
especial relevância ao favorecer a projeção de conteúdos emocionais conscientes e
inconscientes dos pacientes. A variação dos elementos das músicas pode reforçar
imagens e significados das letras (Costa-Lima Neto, 2008).
Dessa forma as reflexões aqui levantadas vão sinalizando não só que a música na
atualidade vem deixando de ser vista, simplesmente, como um arranjo de sons, mas
também que ela se reveste de significado e de símbolos, podendo deles retirar elementos
para viabilizar comunicações profundas entre os seres humanos.
Segundo Dreher (2005) a partir de um ponto de vista simbólico, a canção
favorece o contato dos sujeitos com seu inconsciente. A autora considera que para se
compreender esse universo simbólico é necessário o manejo e a interlocução entre
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complexos, arquétipos e símbolos26. Aponta ainda que o símbolo é um dos elementos
centrais para o entendimento de como se dá o processo de identificação do indivíduo
com determinadas canções e a capacidade que este tem de relacioná-las às facetas da
existência e das ocorrências cotidianas, ou seja, daquilo que se vive. A autora aponta
que e a música é o significante (o veículo da expressão) e o sentimento que é expresso,
ou seja, a vida e as emoções, são, por sua vez, o significado (o conteúdo). O signo
corresponderia ao símbolo.
Ainda de acordo com esta autora, a música possibilita marcar a obra com um
grau de fidelidade de impressão que beira à realidade das experiências vivenciadas pelos
homens. Tal entendimento amplia-se quando se observa o tempo da música, seu
desenvolvimento, seus recuos e sua conclusão. Tais elementos são processos e estados
que possuem paralelos imediatos com a vida. A relação da vida com a música fica mais
estreita diante do entendimento de que é por meio das experiências, daquilo que é
vivido, que a música, pode ter algum significado. Dreher considera que o símbolo
favorece o vínculo das composições consideradas enquanto forma de expressão com o
conteúdo com as vivências.
Dessa forma, “a canção carrega conteúdos de experiências humanas, vitais, pelas
quais também se passa, vive, e daqui provêm as associações, significações que ligam as
pessoas diretamente, numa conexão atemporal” (idem, ibidem, p.58). Desse modo
compreendo que essas relações da música com as experiências e emoções da vida
possibilitam que a música seja imbuída de uma característica visceral estreitamente
relacionada com a identidade e com a memória dos sujeitos.
A autora, inclusive, cita Costa27 quando este reflete sobre os vínculos existentes
entre o tempo, a música, as emoções e a memória:

Os afetos existem no tempo, como a música, e o tempo passa, não há como
pegá-lo, estancá-lo. Há sim. As canções seriam uma das formas privilegiadas
de fazer isso. Elas guardam blocos de tempo, de memória, e com seu formato
circular, de eterno retorno, voltam sempre resgatando a carga afetiva com a
que as associávamos – sem o perceber, e daí vem o seu poder – na época em
que as ouvíamos ou cantávamos (apud COSTA, 2001, p. ix,).

26

Esses conceitos serão retomados mais a frente, no segundo capítulo, nos apontamentos sobre a
Arteterapia com base junguiana.
27
Ver COSTA, M. S. R. Prefácio. In Millecco Filho, Luis Antônio, É preciso cantar: Musicoterapia,
Cantos e canções. Rio de Janeiro: Enelivros.
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Dreher compreende que cantar canções aprendidas em outros tempos traz esse
tempo para o presente juntamente com conteúdos afetivos possivelmente permeados de
complexos não resolvidos. Dessa forma, a canção configura-se realmente como um
legítimo canal de expressão ao trazer para o consciente o material escondido de
vivências significativas e possivelmente bloqueadas.
A autora, ao referir-se à obra de Langer28 (1953), observa que na canção a
integração entre letra e música é tal que, nesse formato poesia e melodia não existem
uma sem a outra. Lembrando ainda que logo que escutamos a melodia, de imediato
evocamos sua poética, sua letra é relacionada, por conta da unidade complementar
existente entre as duas.
Ainda segundo Dreher, a difusão da canção se dá ao tratar de temas
significativos para o povo. Dessa forma a canção passa a ser significante e um canal
capaz de expressar um conteúdo relevante para um grupo. Para tanto, o símbolo, isto é,
o elemento que realiza a mediação entre forma e conteúdo, vem à tona para relacionar
conteúdos vivenciais elaborados por um compositor e, ao mesmo tempo, aqueles
conteúdos conhecidos da humanidade. Apesar da importância desse material simbólico
liberado por meio da intervenção da música, os símbolos não decodificam ou elucidam,
por si só, seus conteúdos. Eles apontam outros sentidos possíveis que são selecionados e
relacionados através do contexto e das vivências dos sujeitos. A própria natureza
simbólica da canção comunica menos o que se quer e mais o que se necessita.
A esse componente simbólico presente nas canções devem ser acrescidos outros
elementos e expressões culturais. De acordo com a autora, por corresponder a uma
forma de linguagem a canção pode ser compreendida como um meio de expressão que
possui elementos relacionados com a biografia dos sujeitos. Compreende-se, dessa
forma, que nela há significativo componente social.
O aspecto circular da música, sua capacidade de retomar reminiscências e
emoções de outro tempo, juntamente com elementos internos que a consciência não teve
acesso, favorece uma capacidade de comunicação e expressão do indivíduo para com
ele mesmo. Dessa maneira, considero pertinente a capacidade da música em favorecer a
integração, o centramento do indivíduo ao possibilitar o contato deste com seus
conteúdos e potências adormecidos, desvelando, portanto, questões e totalizando,
centrando-o. Tal processo se daria também por conta da capacidade comunicativa da
28

Apud Langer, S. K. (1953) Sentimento e forma. São Paulo: Perspectiva.
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música. Essas reflexões são aprofundadas pela autora, que considera que as canções
podem comunicar mais do que a linguagem verbal ao transcenderem seus limites e
bloqueios, abordando e desenvolvendo os indivíduos, suas experiências e emoções.
Segundo Caznok (op. cit.), a sinestesia presente na canção é tão dinâmica que
auxilia na visualização de imagens através das letras das músicas. Essa propriedade da
canção possibilita um grande poder de ligação e comunicação com quem as escuta, além
de garantir o acesso a elementos do inconsciente.
De acordo com Ruud (1990), por sua vez, a tradição que considera a música
como linguagem não verbal apresenta um conceito interessante para a prática
terapêutica. Nesta tradição
A música é considerada, freqüentemente, como uma espécie de linguagem
emocional, capaz de atingir áreas de nossa psique que processam informação e
que nós, por vários motivos, não comunicamos com clareza a nós mesmos. (id,
ibid, p. 89)

A autora traça um paralelo entre a música e certos procedimentos mentais que
atuam de modo associativo, não linear, tais como o sonho. Citando a obra de
Klausmeier (1984), a autora menciona que a analogia da música com a linguagem
possui um paralelo diante da possibilidade da entonação de conferir sentidos diferentes
a ambas. Porém, tanto a música, quanto as funções psíquicas, não são capazes de
representar o passado e o futuro. Ela fala apenas do presente e não expressa negações ou
conjunções, como a linguagem verbal pode fazer. A não-linearidade da música também
pode ser constatada no amontoado de sons polifônicos. Sua capacidade de síntese, de
condensação se dá quando algum elemento musical isolado é eficiente em expressar,
com apenas um fragmento, significados imagéticos e emocionais densos.
Ainda segundo Ruud a conceituação da música como linguagem não–verbal é
benéfica ao terapeuta na medida em que o paciente demanda a estruturação de suas
emoções e uma melhor comunicação com o meio. Essa concepção da música estaria
associada à valorização de seu papel em nossa cultura, ou seja, “como um veículo de
auto-compreensão, um meio de criar e representar novas categorias de experiências não
referenciais” (id, ibid, p. 91).
Voltando a Dreher (op. cit.), as canções reteriam certos fragmentos de tempo e
de memória por conservarem a carga afetiva com que as associamos. A autora acredita
que a canção propicia a experiência de atemporalidade, pois favorece que a memória
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seja desencadeada, já que quando as canções são relembradas as histórias podem vir
atreladas a essas canções, remetendo a outros períodos e lugares.
Compreendo que a sinestesia presente na relação simbólica e imagética existente
entre letra e som, assim como a atemporalidade da música favorecem a utilização
terapêutica da canção, principalmente no contexto da Arteterapia, onde as diversas
expressões artísticas são utilizadas na expressão e autoconhecimento dos indivíduos.
No próximo capítulo tratarei do campo da Arteterapia e dos benefícios para
pacientes e arteterapeutas advindos da utilização sinestésica da música, associando som,
movimento e imagem.
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CAPÍTULO 2

DOMÍNIOS DA ARTETERAPIA

(imagem 19 - Arte nas mãos)
“A arte é necessária para que o
homem se torne capaz de conhecer
e mudar o mundo. Mas a arte
também é necessária em virtude da
magia que lhe é inerente. “
Ernst Fischer. Do livro: A
necessidade da arte (1981, p.20)

Antes de entrar propriamente nas definições da Arteterapia, seus métodos e
abrangências, considero ser relevante situar qual o ângulo que estou abordando a
temática da arte, para assim sinalizar, minimamente, as possíveis relações entre as
esferas do estético e do terapêutico.
Sem entrar nas imensas e complexas reflexões filosóficas que buscam
circunscrever e definir a arte, parto de minha identificação com o pensamento de Ernst
Fischer quando esse reconhece a permanência, generalidade e pertinência da arte no
espírito humano, bem como nos diversos tempos e sociedades.
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2.1 - A NECESSIDADE DA ARTE

Em seu livro A necessidade da Arte, o autor Fischer (1981 [1959]) sinaliza que a
arte é uma atividade humana, uma forma de trabalho que, apesar de modificar-se no
tempo e ser determinada socioeconomicamente, possui continuidades e nos permite
contemplar e aproveitar algo da produção dos homens de outras épocas, por exemplo,
na Grécia e nas pinturas rupestres. Ela é necessária ao homem em sua necessidade de
transcender seus limites, exercitar sua potencialidade e anseios de totalidade. O autor
também demarca que a arte serve para que esse homem se esclareça e aos seus
semelhantes e isso é possível justamente por conta do encantamento, da magia que
propicia. Enquanto substituto da realidade, favorece o distanciamento desta e, portanto,
os meios e os motivos para querer mudar e melhorá-la.
Fischer relaciona as mazelas da expansão e exploração do sistema sócioprodutivo do capitalismo com a necessidade da arte em desfragmentar sujeitos, trazendo
a esses o despertar de sua capacidade de criar e transcender os limites impostos pela
redução da autonomia do homem e mercantilização das coisas, relações sociais e
pessoas.
Para o autor, além dessa integração possibilitada pela arte, ela também possui a
capacidade de esclarecer os indivíduos de sua condição (muitas vezes não percebida) de
exploração. Tal função não deve omitir ou abafar a característica de encantamento e
fruição que a arte oferece. Essa característica que favorece que os homens se interessem
em avançar da inconsciência da alienação para um caminho mais pleno.
Desse modo entendo que a arte é capaz de integrar, informar e encantar o
homem, se prestando a conscientizá-lo para que ele possa alterar paisagens e estruturas.
Esses correspondem aos benefícios da art,e que servem a necessidade do ser humano
por transcender a si mesmo, e conectar-se com os outros homens através do tempo e do
espaço.

2.2 - OBJETO DA ARTETERAPIA

Atualmente existem diversas modalidades práticas terapêuticas que se utilizam
da arte como um apoio a suas intervenções, aconselhamentos e com fundamento na
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linguagem oral. A Arteterapia se utiliza de saberes e práticas diversificados, dando
prioridade a comunicação mediada pelas expressões criativas, por um tipo de
intervenção profundo e não verbal.
De acordo com Philippini (2004), a Arteterapia se dá no encontro de diversas
modalidades teóricas e práticas voltadas para uma intervenção terapêutica ampla e
dinamicamente integrada.
A autora considera que a Arteterapia pode ser compreendida como
(...) um processo terapêutico, que ocorre através da utilização de modalidades
expressivas diversas. As atividades artísticas utilizadas, configurarão uma
produção simbólica, concretizada, em inúmeras possibilidades plásticas,
diversas formas, cores , volumes, etc. Esta materialidade permite o confronto e
gradualmente a atribuição de significado às informações provenientes de
níveis muito profundos da psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela
consciência. (PHILIPPINI, 2004, p. 13)

Sem trazer para si a preocupação de corresponder a qualquer cânone acadêmico
sobre as teorias estéticas ou técnicas das escolas artístico-acadêmicas a Arteterapia é
compreendida como um processo expressivo.

2.2.1 - Origens da Arteterapia

A Arteterapia como a conhecemos hoje é constituída de diferentes referenciais
teóricos e formalizações institucionais, porém é possível detectar seus primórdios
através da própria passagem do homem pela terra, elaborando seus meios de vida e
sendo elaborado por esses.
Em meio à luta pela vida, a eclosão da criatividade do homem, e a constituição
de suas expressões criativas. Seja para lidar e expressar seus medos, desejos e práticas
ou para buscar favores dos deuses e forças sobrenaturais, as artes eram utilizadas,
também, para fins terapêuticos, curativos. Dessa forma as produções plásticas, musicais
e cênicas estiveram presentes nos povos através de seus rituais, registros expressivos
(pinturas rupestres, pedras e papiros, por exemplo), construtos arquitetônicos e de
instrumentos.
Philippini (ibid) traça paralelo entre o florescimento da Arteterapia no mundo, e
em especial no Brasil nos fins da década de oitenta, após a abertura e redemocratização
política. A autora relaciona:
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•

as pinturas nas cavernas em recuados períodos do tempo em toda a
humanidade;

•

as práticas de cura realizadas em enfermos na Grécia cinco séculos antes
de Cristo através do conteúdo dos sonhos dos doentes estimulados,
previamente, pelo teatro e pela música;

•

e os espaços demarcados e conquistados através da atuação de figuras
como Florence Cane e Margareth Naubur, Adrian Hill e Nise da Silveira,
na metade do século XX, respectivamente nos Estados Unidos, Inglaterra
e Brasil.

Márcia Victorio reforça essas informações ao demarcar que no Brasil os
trabalhos da
Drª Nise da Silveira, médica psiquiatra, que em 1947, iniciou um trabalho
pioneiro no Hospital Psiquiátrico Pedro II do Rio de Janeiro, inserindo na
sessão de terapia ocupacional a pintura, a modelagem e a xilogravura
chamando esta experiência de ‘Emoção de Lidar’. Comprovou que o paciente
psiquiátrico era capaz de criar mandalas, símbolos arquetípicos, revelando
desta forma, o seu mundo psíquico e produzindo melhoras no seu estado geral.
Por meio de seu trabalho, Nise da Silveira introduziu no Brasil a Psicologia
Analítica de C. G. Jung base tórica da Arteterapia em questão. (VICTORIO,
2008, p. 59)

Desse modo, Victorio relaciona a contribuição da obra de Jung que juntamente
com outros com modelos teóricos (tais como a Gestalt, Psicanálise e Antroposofia)
norteiam a Arteterapia.
Refletindo sobre a Arteterapia, Philippini considera esse campo de atuação
“como um processo terapêutico que resgata técnicas milenares de promoção, prevenção
e expansão da saúde.” (2004, p. 14).
De acordo com a autora, essa prática pode se destinar aos públicos mais diversos
objetivando sua integração e a ativação de sua potencialidade criadora e integradora, seu
equilíbrio e fluência criativa. Buscando mais uma vez definir esse campo do
conhecimento, a autora ressalta que a Arteterapia é
“como um criativo território terapêutico, onde confluem distintos campos de
conhecimento, e onde se pode gestar novas e livres formas de expressão, as
quais através da Arte de cada um, é possível contribuir para construir e
reconstruir a subjetividade...” (op. Cit, p. 15)

A mesma autora aponta que nossa ancestralidade está permeada pelo contato do
homem com a arte, além de preservar as experiências de grupos e comunidades,
também preserva as imagens e símbolos peculiares a cada sujeito.
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Confluindo com o pensamento de Fischer (1981, [1959]. Philippini reflete que
dentre as funções da arte, desde tempos imemoriais, já favorecia o auto-conhecimento e
a saúde e relata que na atualidade brasileira, apesar de alguma resistência de alguns
grupos conservadores, a utilização terapêutica da arte tem se dado de forma contínua,
principalmente em meio ao referencial teórico-metodológico Junguiano.
Nesse sentido as reflexões de Philippini são convergentes com o pensamento de
Victorio, para quem a Psicologia Analítica de Jung é aquela vertente mais completa para
a Arteterapia e assinala, ainda que esta “resgata o sentido original de expressão e
compreende as atividades criativas como elementos terapêuticos de grande poder
transformador”(VICTORIO, ibid, p. 60).

2.2.2 – Contribuições da Psicologia Profunda à Arteterapia

Várias são as possibilidades que a Arteterapia colhe no desvendamento e
intervenção mediadas pela teoria Junguiana, por conta de trato imagético e simbólico
potencializado pelas reflexões e práticas desse terapeuta e seus benefícios junto aos
materiais expressivos usados pela Arteterapia
Philippini elucida que esse referencial teórico tem como base o entendimento de
como o processo de desvendamento do mundo e de si mesmo se fazem e como que cada
indivíduo tem contato com símbolos vindos do seu núcleo de saúde e harmonia, o self.
Esta esfera representa a totalidade e a integração do psiquismo. Para a autora cabe à
Arteterapia, influenciada por esse modelo teórico, propiciar os
“suportes materiais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos em
criações diversas. Estas produções simbólicas retratam múltiplos estágios da
psique, ativando e realizando a comunicação entre inconsciente e consciente.”
(PHILIPPINI, 2004, p. 17)

Desse modo, entendo que os símbolos presentes em nosso psiquismo são
componentes fundamentais para o processo de integração dos sujeitos. O terapeuta um
guia e as artes, ou expressões criativas, um meio. De acordo com Nise da Silveira
(2007, [1997]), que ao comentar a obra de Jung, os símbolos, para este autor, não
podiam ser compreendidos racionalmente, porque suas imagens apontam, sem esgotar,
para significados inconscientes que não podem ser conceituados no presente.
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A autora considera que para Jung a formação dos símbolos corresponde a uma
mediação de opostos mantida pela tendência do psiquismo à totalização, a integração do
ser. Essa totalização se dá em um processo de conflito e a colaboração entre o
inconsciente e o consciente. Desse modo é que “os diversos componentes da
personalidade amadurecem e unem-se numa síntese, na realização de um indivíduo
específico e inteiro.” (SILVEIRA, 2007, p. 77).
Esse processo de amadurecimento é dinâmico e corresponde com à
individuação, o centramento do indivíduo, onde diferente do egoísmo ou
individualismo, o sujeito desenvolve e toma consciência de suas peculiaridades e realiza
suas faculdades. Essa realização se dá na superação tanto das superficialidades das
máscaras e papéis assumidos pela personalidade, quanto das imagens primordiais do
inconsciente coletivo. (Jung, 1987)
O processo de individuação possibilitado pelo contato de conteúdos conscientes
e incoscientes é exposto por Philippini (2004). A autora, em acordo com o trabalho de
Jung, aponta que os povos do mundo assinalaram em suas diferentes culturas e tradições
manifestações representativas dos estágios do processo de individuação na forma de
símbolos. Símbolos esses que tratam de questões semelhantes e pertinentes a todos os
seres humanos em todas as épocas. São conteúdos do inconsciente coletivo manifestos
no patrimônio cultural de povos afastados no tempo e espaço. Esses conteúdos
compõem a experiência dos seres humanos e a Arteterapia vinculada a essa orientação
desvenda o contexto da produção dessas imagens pelos pacientes, vistos como únicos
em sua individualidade e especificidade.
As reflexões da autora a respeito da mediação que a Arteterapia pode favorecer
ao processo de autoconhecimento e integração dos indivíduos podem ser melhor
entendidas a partir das clarificações dadas por de Jung acerca da natureza do psiquismo.
Este considera que
“nossa psique consciente e pessoal repousa sobre a ampla base de uma
disposição psíquica herdada e universal, cuja natureza corresponde, mais ou
menos, à relação do indivíduo com a sociedade. Do mesmo modo que o
indivíduo não é apenas um ser singular e separado, mas também um ser social ,
a psique humana também não é algo de isolado, e o totalmente individual , mas
também um fenômeno coletivo. (...) Na medida em que os cérebros humanos
são uniformemente diferenciados, nessa mesma medida a função mental
possibilitada é coletiva e universal. (...) A semelhança universal dos cérebros
determina a possibilidade uviversa de uma função mental similar. Esta função
é a psique coletiva.”(JUNG, ibid, p. 21-22)

O mergulho nesse universo psíquico é orientado pela tipologia junguiana que
distingue quatro funções psíquicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Em
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meio ao processo terapêutico são observadas quais dessas funções é a predominante, em
detrimento das demais. Jung as relacionou com dois movimentos para o qual a energia
psíquica pode ser orientada: o movimento para a vida interior do sujeito, a introversão e
aquele voltado para seu exterior, a extroversão (Philippini, ibid.).
Tendo em vista esses conceitos basilares, esta autora demonstra que o trabalho
arteterapêutico, com base na atenção e avaliação dos pacientes, utilizará as expressões
artísticas propícias à vitalização das áreas e funções psíquicas sub-utilizadas,
possibilitando

potencialização

de

capacidades

e

arejamento

psíquico.

Tais

procedimentos, ao se utilizarem das expressões artísticas, muitas vezes são confundidos
com outras frentes de trabalho. Apesar da similitude encontrada entre a Arteterapia de
orientação junguiana e outras práticas terapêuticas expressivas, aquela busca a
amplificação de conteúdos simbólicos surgidos no trato com os pacientes.
A mesma autora esclarece ainda que as relações e percepções possibilitadas pelo
contato com as criações artísticas indicarão a direção do trabalho a ser tomada. Durante
esse processo criativo conteúdos arquetípicos presentes no inconsciente coletivo,
assimilados no inconsciente pessoal dos sujeitos, oferecem tanto dados complementares
para a avaliação do paciente, quanto elementos referenciais para o processo de
individuação oriundo do patrimônio simbólico e cultural da humanidade.
No contexto da Arteterapia os vestígios do processo de individuação podem ser
percebidos por meio da produção simbólica e através das modalidades expressivas.
Cabe ao Arteterapeuta ser uma testemunha atenta do processo de mudança e autoconhecimento através do trabalho plástico. Dessa forma a constituição de um símbolo
consiste na afirmação de um eixo, pelo qual será possível a comunicação entre o
consciente e o inconsciente. (Philippini, 2004)
A diversidade de materiais utilizados no processo arteterapêutico busca
corresponder e dar conta das especificidades existentes nos sujeitos que criam, através
do incremento de seus potenciais criativos. Além disso, o incremento à diversidade
desses materiais visa trazer à consciência a percepção de conteúdos velados, ampliando,
por conseqüência, os arcabouços do psiquismo dos pacientes. Essa atuação através de
meios plásticos favorece a eclosão dos símbolos condizentes com a tomada de
consciência dos sujeitos e de suas característica a serem trabalhadas.
Dessa forma, a Arteterapia busca desvendar os sentidos presentes nos símbolos
e, através deles, os sujeitos podem resgatar e transcender seus elementos internos. Tal
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caminho favorece o contato com estados subjetivos de totalidade e integração. (idem,
ibidem)
Compreender o processo de individuação exige que se desvende a funções dos
símbolos. Conforme Philippini ressalta,
o símbolo tem uma função integradora e reveladora de eixo de si mesmo (eixo
ego-self) entre o que é desconhecido (inconsciente individual e coletivo) e a
consciência. O símbolo aglutina e corporifica a energia psíquica, permitindo ao
indivíduo entrar em contato com níveis mais profundos e desconhecidos do
seu próprio ser e crescer com esta descoberta. O símbolo constelado com a
ajuda dos materiais expressivos dinamiza e facilita a estruturação e
transformação dos estados emocionais que lhe deram origem. (PHILIPPINI,
2004, p. 20)

A autora trabalha com a perspectiva de que na Arteterapia o símbolo é um
elemento composto e articula o conteúdo psíquico do paciente com o material
expressivo, por meio do qual serão criadas e recriadas formas e significados esquecidos,
ignorados, doloridos, mas também sonhos e desejos. O aprofundamento desse processo
através do desvendamento dos sentidos presentes nos símbolos demanda que o
arteterapeuta realize um entendimento mais amplo destes. Isso se dá através do processo
de amplificação simbólica. Tal processo se dá através da utilização de diversas
modalidades expressivas, ou mesmo do aprofundamento de uma só. Conforme o
paciente apresente maior intensidade e desenvoltura de sua capacidade criativa e
expressiva, poderá assimilar e desvendar com mais facilidade o significado dos
símbolos pela consciência.
As relações construídas entre o paciente e o Arteterapeuta, em meio ao espaço
de criação e aos materiais expressivos, possibilitam a livre manifestação da energia
psíquica. Compreendo que as reorganizações desses materiais correspondem à
transmutação e rearranjos no psiquismo.
Dessa forma, explorar a característica sinestésica das percepções e linguagens
artísticas tende a ampliar o alcance e repercussões dos estímulos nos usuários da
Arteterapia. Sua integração e totalidade é a meta, a atuação por através de músicas que
estimulem sua identidade, seu ritmo e movimento, um poderoso meio.
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2.3

–

MÚSICA

E

MOVIMENTO:

SINESTESIA

NO

CONTEXTO

ARTETERAPÊUTICO

Sublinhando o pensamento de Pilippini (op. Cit.) quanto à importância dos
materiais expressivos na mediação e expressão simbólica dos conteúdos internos dos
pacientes, ressalto a relevância da utilização crítica e contextualizada da música. Música
essa entendida aqui não apenas como som, mas se constituindo e propiciando
movimento, eclosão de memórias, significados e emoção.
Essa modalidade expressiva apresenta grande relevância porque tanto pode
facilitar a fluência do processo criativo dos pacientes na manipulação de outras
expressões artísticas (tais como a dança, a construção ou lembrança de histórias e
trabalhos plásticos), como também pode favorecer o processo de amplificação simbólica
em que os significados oriundos dessas expressões podem suscitar sons e o resgate da
memória musical através da evocação de canções. Essas são apenas algumas das
possibilidades que a música possui no contexto arteterapêutico. Outros arranjos e
derivações podem ser realizadas através da mediação da música, dentre elas a escrita
criativa, construção de coreografias e até a composição de novas músicas pelos usuários
da Arteterapia.

2.3.1 - A música no processo arteterapêutico

Costa-Lima Neto (2007) compreende que a música é uma modalidade
expressiva à disposição do arteterapeuta juntamente com as demais linguagens plásticas.
Aponta a importância do profissional conscientizar-se das sonoridades ambientes dentro
e fora de si, bem como dos elementos que compõem a música, de modo a capacitar-se
na utilização dessa modalidade de modo criativo em sua relação com os usuários de
seus serviços arteterapêuticos.
Fazendo referência às potencialidades que a música pode despertar na percepção
dos sujeitos, em especial àqueles que se propõem a lidar com Arteterapia, o autor
destaca a importância da conscientização, por parte do arteterapeuta, acerca do papel
que a música pode desempenhar enquanto modalidade expressiva, em conjunto com as
demais expressões plásticas.
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Sublinhando a relevância de um projeto pedagógico que estimule a criatividade
artística e musical do Arteterapeuta, o autor aponta os benefícios de se propiciar a
ampliação das percepções sonoro-musicais e a conscientização dos elementos que
compõe a música (ritmo, melodia, timbre e intensidade) (id, ibid.).
Menciona que esse tipo de investimento possibilita o acesso a recursos
relevantes para a consolidação do processo terapêutico com o paciente. Esse caminho
perceptivo trilhado pelo profissional favorece a abertura de canais profundamente
expressivos a indivíduos e grupos.
Costa-Lima Neto (ibid.) aponta ainda que na antigüidade a música era percebida
de forma mítica e metafísica, onde aspectos da música harmonizavam a saúde do
homem e a ordem do universo. Considerando a atualidade, onde a música, na maioria
das vezes é definida e concebida apenas em seu caráter acústico, como sons que
agradam a audição, a música sofreu uma redução. Redução não apenas em sua
conceituação, mas também na execução e no seu domínio, que deixou de ser uma
expressão do absoluto a manifestar-se em todos, para ser uma arte exclusiva aos
iniciados do meio musical (cantores, compositores e instrumentistas).
Tendo em vista a capacitação do Arteterapeuta a lançar mão dessa modalidade
expressiva como recurso terapêutico, é necessário que o mesmo se disponha a vivenciar
sua musicalidade. Mencionando Murray Shafer, o autor (id., ibid.) propõe o
desenvolvimento e conscientização da escuta de modo ativo.
Dessa maneira, compreendo que a conscientização sonora visa o clareamento de
uma percepção geralmente embotada pelas conseqüências sonoras das reordenações
socioeconômicas e culturais. O desenvolvimento das forças produtivas do Capitalismo,
além de gerar as diversas manifestações da questão social (exclusão, pobreza, crise do
emprego, inchaço urbano, e industrialização) e a agudização da questão ambiental com
índices alarmantes de poluição, também amplia a poluição sonora que, por sua vez gera
impactos significativos nas pessoas e em suas percepções.
Tendo em vista uma conscientização da escuta, cabe aos arteterapeutas
ampliarem seus horizontes de percepção e prática sonora. Costa-Lima Neto (ibid.)
menciona que esse desenvolvimento pode se realizar a partir da capacitação dos
Arteterapeutas “quanto à identificação dos elementos da música e à utilização
expressiva destes, combinado-os às artes plásticas.” (idem, ibidem, p. 76)
Dessa forma, tendo em vista abordagens terapêuticas efetivas e profundas,
entende-se que seja possível uma complementariedade entre a música e as artes
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plásticas, enquanto materiais expressivos do processo Arteterapêutico de amplificação
simbólica dos pacientes.
A música pode ser um relevante complemento ao processo Arteterapêutico,
porém para que se realize um trabalho competente e afinado tanto com as demandas,
quanto com a realidade dos pacientes, não basta a simples e automática utilização da
música, tocando-a em um aparelho de CD, por exemplo. É necessário uma
conscientização mínima sobre seus elementos e atenção em sua escuta, além da
contextualização de seu uso.
Diante das diversidades étnicas, sexuais, etárias e socioculturais dos usuários dos
serviços prestados pela Arteterapia é extremamente necessário que o arteterapeuta
desenvolva a
capacidade de se relacionar com estilos musicais díspares: nacionais,
internacionais, étnicos etc. Além disso [essa capacidade], será importante para
o arteterapeuta no diálogo com seus pacientes, pois cada paciente possui um
universo musical com características próprias que deverão ser respeitadas,
acolhidas e utilizadas terapeuticamente. (op. Cit.., 2007, p. 76)

Dessa forma, o autor ao considerar as experiências e identidades dos usuários no
uso da música pela Arteterapia sinaliza que “se o arteterapeuta tiver uma vivência
musical lúdica e criativa, além de uma base teórica e prática a respeito dos elementos da
música, esta pode se tornar uma das modalidades expressivas utilizadas no setting
analítico.” (idem, 2007)
Essa capacitação não corresponde a realizar uma segunda formação ou uma
iniciação profunda em um instrumento musical específico. Corresponde ao terapeuta se
permitir descobrir o domínio do som como uma realidade que faz parte do mundo a sua
volta, de sua biografia e de sua corporeidade (os sons que são produzidos pelo corpo e
através dele , tais como o pulso cardíaco, respiração, voz, passos, movimentos, canto,
etc.). Domínio esse possível de ser compreendido e manipulado, criativamente, através
de observações e vivências simples como a escuta dos sons do cotidiano, do próprio
corpo, marcação de pulsos e movimentos corporais.
Aprofundando essa questão, Costa-Lima Neto (2008) expõe que a utilização
terapêutica da música em meio às práticas expressivas da Arteterapia deve menos
prescindir de um aprendizado formal desta e se valer mais da consciência a cerca da
característica polissêmica da música. Desse modo este arteterapeuta deve ter contato
com: a íntima sinergia entre os elementos e atributos acústico/musicais, suas fontes e
repercussões na subjetividade e cultura dos sujeitos. Assim, associar a música ao
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trabalho da Arteterapia favorece ao terapeuta o reforço nos canais de comunicação com
o paciente. Optar pela utilização dos potenciais da música no complemento das
atividades plásticas, pode auxiliar o paciente a ultrapassar limites e bloqueios,
propiciando a interação com conteúdos internos e inconscientes.
O autor (ibidem) considera ainda que a utilização da música na Arteterapia pode
dar-se através da articulação entre essa modalidade artística e o trabalho plástico. Por
meio da construção plástica, a partir de músicas trazidas e sugeridas pelos pacientes, ou
mesmo por meio da execução de trilhas sonoras escolhidas ou realizadas pelos pacientes
durante essas produções.
As músicas podem estar vinculadas às pessoas, datas e ocasiões marcantes, além
de auxiliar nas vias de acesso a conteúdos emocionais velados, inconscientes.
Refletindo sobre o processo arteterapêutico, Costa-Lima Neto (2008) considera que
cabe ao Arteterapeuta possibilitar ao paciente um contexto de expressão, criações e
reflexões. Tais processos são possíveis porque as músicas codificam elementos de nossa
biografia, podendo favorecer nosso contato com o conteúdo do inconsciente.
Nesse capítulo foi exposto que no passado da humanidade a música era
associada à harmonização da saúde integral das pessoas, e que no presente vários
autores buscam resgatar que a música é mais do que sons agradáveis, mas detém etos, é
capaz de suscitar o contato com conteúdos profundos facilitando processos imagéticos,
simbólicos de autoconhecimento e cura.
Compreendo que apesar de todas as pessoas poderem desenvolver sua
criatividade, por conta de nossa sociedade não privilegiar interações mais profundas
entre as pessoas e consigo mesmas, essas potencialidades muitas vezes não são
desenvolvidas. Dessa forma os processos terapêuticos, em especial a Arteterapia, podem
favorecer o contato com dimensões internas e habilidades desconhecidas, incluindo a
expressão musical e todas as outras derivações sinestésicas propiciadas por ela.
Entre várias derivações e associações que a música pode efetuar, destaco aqui o
conjunto de expressões rítmicas e corporais que podem ser suscitadas pela música. A
música, desse modo, pode propiciar movimentos e gestos (com efeitos rítmicos,
percussivos e/ou coreográficos), que por sua vez também possuem um aspecto
imagético e correspondência psíquica, pois traçam e expressão formas a partir do corpo.
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2.3.2. - Música e movimento

Uma das manifestações mais básicas e significativas da música é o ritmo. Este se
expressa em nosso corpo através de sons e ciclos orgânicos periódicos (respiração,
batimento cardíaco, passos, etc) e também está relacionado com outras formas de
expressão e arte, tais como a dança, a expressão corporal e a coreografia. O corpo e o
som (principalmente em sua feição rítmica) estão estreitamento vinculados.
Ana Luisa Baptista (2003) articula a abordagem corporal à Arteterapia de base
junguiana. Relaciona os processos desencadeados por meio das várias técnicas da
expressão corporal (tais como a dança, o movimento e o toque) com alterações da
percepção e contato com elementos simbólicos velados e inconscientes. Compreende
que os movimentos (por exemplo, os vinculados ao som e à música), massagens e
gestos acionam instâncias profundas do ser por conta da corporeidade ser marcada pelo
psiquismo desde antes do nascimento.
De acordo com a autora (ibidem), as diferentes abordagens corporais, do contato
com o corpo até trabalho com o movimento, correspondem à expressão corporal que é
mais uma das várias modalidades expressivas da Arteterapia. Compreende-se que a
expressão corporal está estreitamente vinculada à outras artes, pois todas utilizam os
sentidos, o movimento de todo o corpo ou partes deste. Em especial à música e à dança
(geralmente vinculada a esta).
A autora (ibid.) considera que os processos biológicos e psíquicos que se dão no
corpo interagem mutuamente, articulando essas duas esferas desde o início da vida
intra-uterina. Essa relação se dando desde o nascimento aponta para o entendimento de
que o psiquismo marca o corpo, a partir das sensações percebidas por esse, constituindo
a memória corporal.
De acordo com ela, o trabalho corporal possibilita a eclosão de recordações e
impressões físicas muitas vezes já esquecidas pelos indivíduos. Dessa forma a
expressão corporal pode ser utilizada pela Arteterapia de modo a propiciar vivências
que propiciem a consciência corporal “buscando a organização e a reorganização do
movimento através da criatividade, tanto de forma individual como coletiva.” (op. Cit.,
p. 15).
Baptista indica que o trabalho com o corpo assume diversos tipos de técnicas em
que este pode ser estimulado pelo toque, respiração, dança e pela movimentação tanto
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direcionada pelo terapeuta, quanto aquela originária da motivação do paciente. Aponta
ainda que a conscientização do movimento favoreça a forma com que lidamos com as
instâncias interiores de nosso ser, gerando alterações relevantes nas existências.
Estando vinculado automaticamente com o movimento, o som configura-se por
ser uma oscilação (uma forma de movimento) que captado por nosso aparelho auditivo
se espalha pelo corpo. O som está por toda “(...) a parte, inclusive dentro de nós. Todos
os nossos órgãos estão em constante movimento. Cada célula do nosso organismo pulsa
sem parar, produzindo um som e um ritmo que junta-se ao som e ao ritmo de outras
células.” (op. Cit., 16).
Dessa forma, Batista aponta que por meio da junção da música com a expressão
corporal no processo arteterapêutico, baixam-se as defesas e manifestam-se alterações
nas percepções dos sujeitos. Menciona que diante da utilização do movimento e da
música torna-se possível o fluxo entre o ego e o self.
Assim, o self possibilita que se processe a troca de conteúdos entre o psiquismo
e a consciência de imagens, símbolos e pensamentos. A eclosão desse turbilhão de
conteúdos pode favorecer ao processo de integração dos diversos níveis de consciência
do indivíduo e, portanto a sua individuação. O contato que o indivíduo realiza com seus
núcleos arquetípicos mais profundos, possibilitam a vivência de complexos no
aqui e agora, também, a emersão de imagens arquetípicas, concretizadas nos
gestos, na dança, no toque e nas formas corporais. (BAPTISTA, 2003, p. 16)

Desse modo, a autora comenta que os efeitos da expressão corporal se dão para
além das palavras, pois essa corresponde a uma forma de expressão não-verbal que
propicia o fluxo e a compreensão dos conteúdos simbólicos pela totalidade do ser.
A utilização dos materiais expressivos e suas diferentes técnicas favorecem
meios de transmutação, de mudança dos conteúdos propiciadores da criatividade. Esse
processo possibilita a troca entre eventos exteriores e mobilizações internas, dilatando a
percepção dos sujeitos acerca de si mesmos.
Em meio ao contexto arteterápico, o movimento e a expressão corporal não
somente atuam no corpo, mas configuram um processo mais amplo.

A qualidade simbólica do gesto se traduz em imagens, símbolos são trazidos
do gesto para o concreto, por meio de desenhos, pinturas, esculturas, histórias,
poesias. Da mesma amaneira, histórias, formas figurativas e gráficas se
transformam em movimentos expressivos, permitindo que novas imagens se
configurem, desencadeando diferentes processos internos, onde se vivencia
mais do que é percebido, projetado e conscientemente expresso. (BAPTISTA,
2003, p. 19)
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Assim, o movimento favorece a integração entre todo o psiquismo. Esse
processo possibilita a dinamização “entre todas as partes da psique, acabando por abrir
caminhos para que idéias, lembranças, emoções e símbolos possam surgir e serem
integrados pela consciência, favorecendo a individuação” (id. Ibid., p. 38)
Pode-se entender que a expressão corporal facilita o escoamento de conteúdos
simbólicos inconscientes, bem como sua expressão. Esse fluxo de energia e informações
auxilia na unidade do ser por favorecer o seu entendimento sobre os próprios
patrimônios e bagagens arquetípicos e existenciais.
Confirmando e ampliando essa percepção, a autora menciona que a expressão
corporal conduz indivíduos a seus “núcleos arquetípicos mais profundos” (op. Cit., p.
38) e favorece o contato com seus complexos, bem como com a manifestação de
conteúdos imagéticos arquetípicos expressos no próprio movimento, pelos gestos, dança
e posturas corporais.
De acordo com a autora (op.Cit..), a expressão corporal possibilita a eclosão de
imagens, a expressão de símbolos, bem como a consciência do corpo.
Dessa forma, entende-se que a relação sinestésica que associe a movimentação e
a expressão corporal, juntamente com a demarcação rítmica e a fruição melódica
garantem a eclosão de imagens e favorecem o processo de auto-conhecimento e de
potencialização dos núcleos de saúde internos.
O uso do trabalho plástico surge, como um meio relevante de registro, de
testificação pela materialização de um processo expressivo profundo, em que
sonoridades, pulsos rítmicos, movimentos corporais, canto, mobilização de imagens
internas e a materialidade plástica estimulam, mobilizam, evocam e expressam
conteúdos simbólicos desveladores da totalidade dos seres.
Conforme o próprio desenvolvimento das idéias expostas nesse trabalho, destaco
a relevância da utilização da música no contexto arteterapêutico. Música essa que deve
ser compreendida de forma ampla e profunda, transcendendo sua feição acústica ou
sonora. Relacionada a uma rede sinestésica manifesta em imagens, textos, significados,
memórias, formas e movimentos corporais.
Cabe agora discutir a validade dessa prática (que articula movimentos, imagens
e sons) junto ao universo dos idosos.
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CAPÍTULO 3

(RE) CRIAÇÃO DA VELHICE

(imagem 20 - Mãos em repouso

“A preocupação com a velhice corresponde à
preocupação como futuro de todos os indivíduos,
partindo do pressuposto de que todos nós
envelheceremos. Dessa forma, o asilamento se
constitui em apenas uma das várias temáticas do
envelhecimento que merece a atenção de toda a
sociedade, e de pessoas voltadas para o estudo de
suas questões.” Moura, Luana de Castro. (2007)

O envelhecimento é um fenômeno complexo, possui inúmeras determinações,
expressões e rebatimentos na sociedade. De forma geral pode-se dizer que interessa a
todos e que é parte da vida, apesar das várias imagens construídas nas sociedades a
respeito da velhice. Essas representações trazem a tona discussões acerca dos espaços
políticos, simbólicos e de convivência reservados aos velhos. Em meio aos inúmeros
dados a respeito do processo de envelhecimento, bem como os projetos, serviços e
políticas sociais voltados aos idosos (ou ainda falta ou mesmo o descumprimento
dessas), nesse capítulo o atendimento asilar será discutido à luz da etnografia e da práxis
arteterapeutica.
Como já sinalizei anteriormente, nesse trabalho estou discutindo acerca das
possibilidades que a Arteterapia possui de auxiliar na criatividade e recriação de idosas

61
asiladas através da imagética e do movimento evocados pela música, em especial a
vertente da música popular. Porém antes de seguir as reflexões baseadas na revisão
bibliográfica e pesquisa empírica acerca do asilamento é necessário o apontamento de
algumas questões que condicionam o processo de envelhecimento.
De modo geral o envelhecimento é um fenômeno com determinações e feições
múltiplas, não se limitando a aspectos biológicos e sendo condicionados por injunções
socioeconômicas. A inserção desse segmento na sociedade, por meio da interação com
gerações diferentes, é uma forma de garantir direitos, sua participação e autonomia.

3.1 - COMPLEXIDADE DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO

Transcendendo a dimensão biológica, o envelhecimento deve ser entendido
através de inúmeras variáveis tais como a conjuntura e estrutura socioeconômica, além
de conteúdos simbólicos e culturais que perpassam as representações em torno da
velhice.
Independente do que se pensa acerca dessa velhice, observa-se que atualmente o
crescimento demográfico dos idosos é um fenômeno mundial. Segundo Sharfstein
(2006) o processo de envelhecimento populacional se deu no início de século XX e a
partir da segunda metade deste século nos países em desenvolvimento.
Vivemos no Brasil uma mudança na longevidade da população e, segundo
Goldman (2003), o aumento na expectativa de vida é conseqüência, também, de
melhorias obtidas no saneamento e na saúde da população, bem como a diminuição
tanto dos índices de natalidade, quanto de fecundidade nas últimas décadas. Essas
mudanças e melhorias na qualidade e quantidade de vida da população convivem com
profunda desigualdade na distribuição de renda e serviços.
Sharfstein demonstra que a expectativa de vida brasileira em 1950 “era de 43
anos e dois meses, aumentando para 68 anos e cinco meses no ano de 2000, e devendo
chegar a 72 anos até o ano de 2025.” (IBGE, 2000 apud Sharfstein). A autora expõe que
o Brasil possui 9,7% da sua população com idade equivalente ou superior a 60 anos e
que o Rio de Janeiro é o estado com a maior contingente de idosos, chegando a 10,7%
de pessoas com faixa-etária igual ou superior a 60 anos.
Dessa forma, a realidade das grandes cidades do sudeste e sul do país, bem como
nos segmentos abastados, é totalmente desproporcional ao enfrentamento do processo
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de envelhecimento com qualidade e dignidade vivenciado pelos idosos de regiões mais
ermas e sem infra-estrutura básica nos serviços de saúde e saneamento. Esses são, em
sua maioria, usuários de benefícios de programas assistenciais, ou aposentados e
recebem um salário mínimo. (idem, ibidem)
Assim, as mudanças no desenvolvimento etário da população brasileira apontam
o crescimento contínuo do segmento de idosos nos últimos trinta anos. A autora cita
dados do IBGE de 1997 que mostram que no Rio de janeiro a participação desse
segmento é cerca de 12%, sendo maior do que a média nacional, tida como 7,06%. (id.,
ibid.)
Goldman (ibid), por sua vez, destaca que o processo de envelhecimento não
resume-se à condições demográficas, pois sua complexidade exige olhares
interdisciplinares e perpassa a história da humanidade. É, ao mesmo tempo, um avanço
esperado por várias gerações e também é condicionado por determinações conjunturais,
culturais, locais e históricas.
Segundo a autora (op. Cit.), o envelhecimento caracterizando-se enquanto
questão de pertinência social no século XX, é conseqüência de reordenações sanitárias,
biomédicas, e sociais. Ele manifesta-se inicialmente nos países de capitalismo
desenvolvido, onde a vigência do Welfare State29 possibilitou a ampliação de serviços e
Políticas Sociais. A vigência de aspectos culturais e socioeconômicos a influenciar o
processo de envelhecimento pode ser claramente percebido a partir dos parâmetros
utilizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em definir o início do
envelhecimento após os sessenta anos nos países de capitalismo periférico e de sessenta
e cinco nos países desenvolvidos.
Dessa forma o processo de envelhecimento, mais do que simples aspecto etário
de um fenômeno cronológico, é um fenômeno “marcado pela posição de classe social,
pela cultura e pelas condições sócio-econômicas e sanitárias individuais e/ou coletivas
da região.” (op. Cit., p. 18)
De acordo com Goldman (2004), o processo de envelhecimento configura-se
como um fenômeno complexo e deve ser contextualizado social e historicamente. Seu
entendimento demanda diversidade de olhares e disciplinas.
A autora expõe que, apesar das mudanças societárias decorrentes da
globalização e do recrudescimento do Neoliberalismo atingir a totalidade das gerações,
29

O Estado de Bem Estar Social foi constituído na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Nele foi
garantido uma Política de Pleno Emprego e um conjunto de Políticas Sociais, a Seguridade Social.
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o idoso compõe a parcela da população mais frágil às conseqüências dessas mudanças e
precarizações das estruturas de Seguridade Social e das relações de sociabilidade
interpessoal.
Dessa forma, a fragilidade dos idosos manifesta-se de modo diferenciado
dependendo da classe social destes. Porém, apesar dos idosos com mais recursos
econômicos possuírem opções diversificadas, tais. como apart-hotéis, casas geriátricas e
gerontológicas, e home care, essas possibilidades contribuem com seu afastamento da
família, propiciando a precarização de seus laços de afeto. Precarizações essas que, se
por um lado, nas camadas mais pobres demandam da família maior cuidado junto ao
idoso, por outro esses muitas vezes compõe a minoria local com renda, conseqüência
das aposentadorias, pensões e benefícios sociais. (op. Cit.)
A ampliação da longevidade da população reflete as “conquistas médicosanitárias e a melhoria de serviço de infra-estrutura básica (...)” (Goldman, 2004, p. 62).
O aumento, simultânea e contraditoriamente, propicia a ampliação de estudos e
capacitações de profissionais nas áreas de Geriatria e Gerontologia, porém também
favorece dificuldades dos idosos em se adaptar à conjuntura atual. Essa dificuldade que
muitos idosos sentem na relação com a sociedade se dá porque juntamente com as
limitações físicas e psico-sociais, a velhice ainda é coletivamente construída e
representada com valores pejorativos, no mercado de trabalho, sociedade em geral e na
família.

3.1.1 - Envelhecimento e intergeracionalidade

Goldman (2004) esclarece que essa marginalização e desvalorização do idoso
ocorre em sociedades em que as forças produtivas capitalistas encontram-se já
sedimentadas e onde a requisição de trabalhadores jovens e produtivos é mais intensa.
Diante do desenvolvimento socioeconômico, o crescimento e inchaço urbano,
ampliação do consumo e individualismo legam ao idoso a possibilidade do
enfraquecimento de laços de relacionamento, solidão e isolamento.
A troca de vivências e o estímulo à proximidade e afetividade configuram-se
como uma forma de exercitar direitos adquiridos, bem como de preservar e valorizar
experiências e cultura de idosos. Buscar formas de troca e inserções na sociedade pode
auxiliar sua saúde por valorizar sua sociabilidade. (id., Ibid.)
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Tendo em vista a profundidade dessas interações, deve-se considerar a
relevância da intergeracionalidade, pois esta se dá na troca entre grupamentos etários
diversos e entre as gerações. Esse processo também corresponde à permuta de
conhecimentos, da memória social e de tradições. Ou seja, possibilita o enriquecimento
de significados sociais e histórico de grupos e mesmo da sociedade. (op. Cit.)
Desse modo, as especificidades que caracterizam o envelhecimento como um
processo diversificado e multi-dimensional estabelecem algumas questões relevantes
para a convivência entre as gerações, pois
Os padrões culturais, os interesses, as motivações, as concepções de mundo, os
valores e a ideologia, ou seja, todos os espaços ídeo-culturais diferem dentro e
entre as faixas etárias, Mas justamente o embate das diferenças que propicia o
salto para as transformações e para a possibilidade de intercâmbio rico,
dinâmico e multifacetado entre as gerações. (ibidem, 2003, p.18)

A autora (ibid., 2004) assevera que tal processo entre as gerações requer uma
troca recíproca, de ambos os lados. E mesmo em asilos podem-se programar atividades
de lazer e cultura fora das instituições, ou mesmo dentro dessas, propiciando a troca
entre seus usuários, familiares e integrantes de outras instituições próximas.
Pensar na possibilidade da interação, troca intergeracional e participação social
em casas de repouso traz em si algumas contradições e conflitos. Posteriormente
refletirei a cerca das determinações históricas e sociais que permeiam a
institucionalização, o asilamento.
A interação entre diferentes gerações apresenta-se como um desafio significativo
na contemporaneidade por ter de lidar com um contexto histórico de profundas
alterações. Dentre essas observo a modernização tecnológica, ampliação das forças
produtivas, da industrialização e da urbanização, diminuição da fecundidade, natalidade
e mortandade e aumento da longevidade populacional, bem como um crescimento do
individualismo e do consumo. Tais mudanças, conseqüentemente, apontam diversas reconfigurações na família.
Scharfstein (2006) corrobora com esse pensamento quando relata que há na
contemporaneidade um paradoxo expresso no avanço tecnológico. Este propiciou tanto
o aumento da longevidade e qualidade de vida decorrente dos avanços biomédicos e por
outras mudanças societárias, quanto o esgarçamento de laços sócio-familiares e
desenvolvimento do individualismo em um contexto político-econômico de
vulnerabilidade das políticas de proteção social.
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O pensamento de Goldman (2003) sublinha essas questões por conta da autora
considerar que o envelhecimento nas cidades se reveste de um fator complicador: as
mudanças e desagregações na família. Esta encontra-se diminuta e nuclearizada e
ocupando espaços de moradia cada vez menores, a família sofre as conseqüências da
falta de uma política de habitação e de um empobrecimento continuado da sociedade
brasileira.
A concentração de renda, ocupação dos territórios e a concentração populacional
têm influência direta na migração das famílias, famílias essas “tanto nativas como
migrantes, que antes moravam em casas amplas, se vêem compelidas a ocupar espaços
exíguos, onde mal cabem os elemento da família nuclear.” (ibid, ibidem, p. 31)
Tal realidade agrava a condição do idoso que em alguns casos é alijado e
marginalizado por já ter cumprido sua função produtiva. A estes sobram o isolamento
com seus cônjuges (caso tenham), ou mesmo lançar mão de instituição asilares. (op.
Cit.)
Diante da conjuntura social, da desagregação familiar e isolamento dos idosos, a
classe social destes vai apontar desdobramentos variados. Aqueles detentores de maior
poder aquisitivo podem optar pelos apart-hoteis, serviços das casas geriátricas ou
atendimento domiciliar especializado, os home-care. Apesar da possibilidade de maior
conforto, “essas opções implicam o afastamento da família na condução da vida do
idoso, fragilizando o aspecto afetivo.” (op. Cit., p. 31)
Quanto aos idosos pobres, sua presença pode configurar-se como um entrave,
um fardo para a família, ou, por outro lado, como única fonte de renda, por conta da
aposentadoria, pensão ou mesmo do Benefício de Prestação Continuada (BPC)
garantido pela Política de Assistência Social30.
Como o envelhecer ainda é negado em nossa sociedade, idosos ricos e pobres,
muitas vezes vivenciam dificuldades relacionadas não só à materialidade de suas vidas,
mas também à sua identidade, perda de vínculos familiares e sociais. Cabe ao sujeito
idoso por um lado ter acesso às redes de suporte, proteção e assistência, e, por
outro,buscar, continuamente, novos desafios e vivências.

30

Há municípios, onde geralmente a pobreza é bem generalizada, em que as famílias mantém as despesas
com a renda dos idosos. Esses correspondem a um dos poucos consumidores da localidade que possuem
uma renda fixa, mesmo que oriunda do BPC.
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3.1.2 - Conseqüências do Envelhecimento

A velhice não pode ser reduzida ao nível biológico e possui facetas históricas,
culturais e simbólicas. Porém apesar de não dever ser reduzida, a dimensão física é
relevante e sujeita a desgastes e moléstias variadas
A necessidade do idoso buscar redes de apoio, de convivência se impõe diante
das diversas mudanças ocorridas no processo de envelhecimento, dentre elas as perdas
que com o tempo se avolumam e suscitam que o idoso aprenda a lidar com estas.
Ligia Py (2004) compreende que o envelhecimento corresponde a um contínuo
processo de desamparo e perdas, perdas essas que demandam por um contínuo trabalho
de luto. A representação social do envelhecimento concebida como uma experiência
negativa intensifica a percepção da perda, enfraquecendo as reservas de força moldadas
durante as vivências do indivíduo. Diante de patologias que incapacitam, o desamparo é
sentido mais profundamente, bem como a noção de perda, verificando-se no idoso a
tensão deste, diante de suas limitações.
O envelhecimento traz para o idoso um trabalho de luto no qual o sujeito é
chamado à resignificar suas ligações com o que foi rompido e perdido: a potência física
e a estética jovial, o poder e o status do trabalho e o falecimento de pessoas próximas.
Diante de toda a constelação de perdas e de frustrações existenciais, ou mesmo a
negação do envelhecimento e da morte, ao idoso cabe
transcorrer o trabalho de luto por aquilo que é perdido na velhice, evocando
aquisições que, se jamais reconstituem as perdas, mantêm, contudo, o sujeito
na condição desejante, projetado ao futuro, aproximando as suas possibilidades
inimagináveis de criação. (PY, 2004, p. 126)

As perdas aqui mencionadas pelos idosos abrangem aquelas de fundo existencial
e emocional, mas também podem ser físicas, mnemônicas e comportamentais. O
envelhecimento não corresponde, necessariamente, ao esgotamento das capacidades
cognitivas do indivíduo. Porém, de acordo com Florindo Stella (2004), diante do
aumento da longevidade da população, uma parte dos idosos tem sua cognição
modificada e podem tanto manifestar declínios desta, quanto evoluir para quadros
demenciais. Essas alterações também podem estar acompanhadas de distúrbios
comportamentais e de toda uma sintomatologia psicótica.
O autor define as funções cognitivas como
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(...) um sistema de atividades mentais integradas e interdependentes que se
caracterizam basicamente por memória, pensamento lógico, capacidade de
aprendizagem,
atenção
concentrada,
linguagem,
capacidade
de
reconhecimento do ambiente (gnosias), capacidade de programação lógica da
atividade psicomotora fina (praxias) e funções executivas (planejamento de
ações seqüenciais logicamente estruturadas, capacidade de autocorreção das
mesmas quando necessário, atenção seletiva e memória operacional a qual se
manifesta pela recordação de atividades e procedimentos). (idem, ibidem, p.
284)

Elucida que a retenção de informações, a memória, possui diversas
manifestações. O envelhecimento, geralmente, modifica pouco da memória operacional
em sua capacidade de “registrar e resgatar informações sobre determinadas formas de
ação.” (op. Cit., p. 284).
Juntamente com a memória operacional, a de reconhecimento é mantida sem
grandes comprometimentos. Esta corresponde à capacidade de lembrar situações
relevantes para o idoso. Se por um lado essas memórias ficam mais preservadas, é
comum idosos apresentarem dificuldades em lembrar atos recentes ou isolados, por
conta da precarização da memória imediata. Esta precarização se dá ao mesmo tempo
em que ocorre a preservação da memória de longa duração e da memória semântica
(registro e resgate do significado de conceitos). Apesar de certa tendência do idoso à
lentidão das estruturas e processos cognitivos, de modo geral, naqueles sem
comprometimento clínico ostensivo, seu pensamento lógico e associativo permanece
ativo. (op. Cit.)
Dessa forma, compreendo que a habilidade em executar movimentos sutis e
coordenados pode propiciar certos benefícios do fazer artístico, pois na execução de
trabalhos plásticos e manuais, na música, quando se trabalha com percussão (batuques,
palmas e marcações), ou mesmo na dança (Baptista, 2003), a corporeidade, o manuseio
e o ritmo atuam e se mesclam propiciando as condições para a criação e expressão. A
Arteterapia com seu leque de opções expressivas, em especialmente munida de atuações
musicais sinestesicamente vinculada à amplificação de imagens e movimentos, pode ser
uma grande auxiliar na prevenção e tratamento via estímulo da criatividade e
centramento do idoso.
Já o comprometimento cognitivo, de acordo com Stella (op. Cit.) corresponde ao
mau funcionamento das funções cognitivas. Sua evolução corresponde à passagem da
fase do envelhecimento para os estágios iniciais de demência. Nessas condições a
memória mostra-se muitas vezes com distúrbios e por vezes os limites entre a condição
patológica e normal não é tão claro.
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Assim, o autor deixa claro que a demência tanto pode se dar de modo
processual, quanto de forma abrupta e assinala que
A demência é um processo de comprometimento cerebral e mental que se
caracteriza pelo declino das funções cognitiva, com prejuízo da capacidade da
pessoa de organizar os próprios comportamentos e conduzir a própria vida.
(idem, 2004, p. 288)

As demências podem assumir dois principais gêneros: as primariamente
degenerativas ou as secundárias a processos patológicos. Essas relacionam-se com toda
uma diversidade de causas e modos de desenvolvimento. As demências degenerativas,
ou primárias, podem ser compreendidas diante de um quadro de atrofia cerebral
progressiva. Dentre essas o autor destaca: o mal de Alzheimer; doença de Parkinson; e
as demências com corpos de Lewy e de Pick;
Assim, a ocorrência da Demência de Alzheimer é a mais comum. A autora
explicita que apesar da etiologia do Alzheimer não estar completamente compreendida,
esta demência promove uma atrofia cerebral. Há indícios de essa atrofia possua uma
causalidade genética, juntamente com participação de fatores ambientais. Tais como a
ação de infecções e toxinas. Observa-se nessa demência uma perda neuronal contínua.
Essa perda espalha-se pelo cérebro e, em especial, prejudica a produção de um
neurotransmissor vinculado ao processamento cognitivo, a acetilcolina. Diante do
desenvolvimento desses dados neuronais, “além das alterações da memória e de outras
funções cognitivas, são freqüentes os episódios de agitação psicomotora, distúrbios de
comportamento, delírios e alucinações.” (op. Cit., p. 289-290)
Desse modo, o Alzheimer caracteriza-se pela desagregação processual das
funções cognitivas com precarização das capacidades relacionais, mentais e motoras. O
comprometimento de saúde decorrente dessa condição gera sofrimentos nos idosos e em
suas famílias, relegando aos cuidadores significativa carga de preocupação.
Compreendo que a Arteterapia, com base junguiana e atuação musico-imagética,
pode auxiliar pacientes com demência por constituir-se como uma atuação que concebe
o paciente como um sujeito em sua totalidade psíquica, simbólica e cultural. Essa
abordagem tem condições de estimular a criatividade e o resgate de memórias através
do vínculo sinestésico entre as canções, biografias e expressão de imagens.
O aumento da longevidade da população e do contigente de idosos tem como
uma das conseqüências a necessidade de se discutir o tipo de cuidado, de atenção para
com a velhice. Durante o avanço da idade há o aumento da incidência de sua
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dependência por cuidados específicos. Assim, a “perda de independência e, às vezes, até
da autonomia de um membro de uma família pressupõe que, em casa, após a alta
hospitalar, alguém assuma as funções de cuidador.” (KARSH, 2003, p. 105).
A autora (idem, ibidem) demarca que a figura dos cuidadores começa a ter
pertinência social na medida em que nossa sociedade testemunha não só um grande
número de idosos assumindo um envelhecimento ativo e criativo, mas também
acompanha o crescimento de idosos incapacitados e demandando cuidados
especializados.
Compreende-se, dessa forma, que o aumento da longevidade gera inúmeras
conseqüências para a dinâmica social e, em especial, para a família, suscitando
discussões em torno da qualidade do cuidado dispensado ao idoso. Assim, o papel desse
cuidador por configurar-se como o da pessoa que tem de lidar, diretamente, com a
dependência e disfunção das capacidades do paciente. Isso exige uma tal ordem de
cuidado e atenção que poucos se dispõem a tê-lo.
Nos casos de demência e desordem mental, é comum que somente as esposas e os filhos se
habilitem ao papel de cuidador. A desordem mental que em geral, se acentua no decorrer
dos anos, exige muitos e diferentes modos de atenção para com os comportamentos dos
idosos doentes, muitas vezes perigosos, sendo extremamente desgastantes para a família e,
sobretudo, para o cuidador. (id., ibid., p. 107)

Segundo a autora (KARSH, 2003), se o entendimento acerca do prolongamento
da vida e do aumento do número de idosos vem se firmando como uma questão
pertinente socialmente, há algumas décadas, as pesquisas sobre os cuidadores de idosos
são mais recentes e ainda pouco conhecidas.
Dessa forma, o pensamento da autora converge com o de Stella (2004), quando
esse assinala questões pertinentes aos cuidados implementados pela família ou
cuidadores em geral ao expor que a precarização das funções cognitivas do idoso
demenciado, podem gerar nesses que estão mais próximos, sofrimentos e sentimentos
variados
Essas reflexões demonstram que o avanço do envelhecimento em uma escala
mundial demanda pela urgência em se modificar nosso atual modelo de organização
social, bem como a forma que executamos o cuidado junto às pessoas, meio ambiente e
dinâmica social.
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3.1.3 - A necessidade do cuidado

(imagem 21 - o cuidado )
Discutir o cuidado apresenta-se como fundamental para pensar nas práticas
perpetuadas em nossa sociedade junto a todos e a tudo, inclusive aos idosos. Desse
modo, as reflexões de Leonardo Boff (1999) vão justamente clarificar a ética em torno
do cuidado como eixo central na caracterização e resgate da humanização das relações
com o outro e com a natureza.
De acordo com Boff (ibidem), a sociedade padece de um problema há muitos
anos: o abandono e a falta de cuidado. O autor considera que “há um descuido e um
descaso imenso pela sorte dos desempregados e aposentados, sobretudo dos milhões e
milhões de excluídos do processo de produção, tidos como descartáveis e zeros
econômicos.” (idem, ibidem, p. 18).
E dentre esses excluídos e descartáveis, destaco o enorme e crescente
contingente de idosos aposentados, inválidos e/ou desprotegidos. Tendo em vista essa
conjuntura, o autor (Boff, 1999) assinala, nos tempos atuais, a vigência de uma
abandono institucional e estrutural mantidos pela “hegemonia do neoliberalismo com o
individualismo e a exaltação da propriedade privada que comporta. Menospreza-se a
tradição de solidariedade.” (op. Cit., p. 18-19).
Assim, assevera que as cidades testemunham o descuido continuado com a troca
e interação. Nessas cidades a “maioria dos habitantes sentem-se desenraizados
culturalmente e alienados socialmente, predomina a sociedade do espetáculo, do
simulacro e do entretenimento.” (op. Cit., p. 19).
Criticando possíveis soluções, que a seu ver são parciais, Boff analisa o papel
que as ideologias e as visões de mundo têm representado na constituição de nossa
sociedade. E refletindo acerca da racionalidade científica vigente na modernidade,
considera o realismo materialista como filosofia que fundamenta a atual racionalidade.
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Pondo-se contrário a essa visão, que concebe uma realidade objetiva e independente dos
observadores (considerados pelo autor, na verdade, enquanto sujeitos envolvidos em um
processo, em uma interação), o pensamento do autor aponta que há uma relação de
interdependência e interligação entre sujeito e objeto.
Considerando os limites da visão perpetuada nos últimos séculos, Boff busca
resgatar as percepções anteriormente partilhadas pelos povos em sua relação com a
realidade de modo mais integrado e sagrado, por intuírem laços e conexões entre os
seres e o mundo. Considera que o realismo materialista esteja desatualizado ao
constatar que esse desconsidera avanços da física que, atualmente, desvelam um
entendimento da matéria de modo mais profundo, onde a vida é composta pela autoorganização da matéria. O autor inclusive elucida que: “a física quântica demonstrou a
profunda interconexão de tudo com tudo e a ligação indestrutível entre realidade e
observador; não há realidade em si, desconctada da mente que a pensa, ambas são
dimensões de uma mesma realidade” (op. Cit., p. 25)
O autor considera que o conhecimento na atualidade inclína-se para uma
perspectiva integrada, holística e desse modo
(...) se supera o dado mais grave que se esconde pó detrás da falta de cuidado:
a perda da conexão com o Todo; o vazio da consciência que não mais se
percebe parte e parcele do universo; a dissolução do sentimento do Sagrado
face ao cosmos e a cada um dos seres; e a ausência da percepção da unidade de
todas as coisas, ancorados no mistério do Supremo Criador e Provedor de tudo.
(BOFF, 1999, p. 24)

Para Boff (1999) a falta de cuidado que permeia nossas relações revela a
“urgência de um novo ethos civilizacional que nos permitirá dar um salto de qualidade
na direção de formas mais cooperativas de convivência.” (idem, p. 26). Tendo em vista
uma nova sociabilidade, o autor utiliza uma definição diferente para o conceito de etos.
Para ele o conceito expressa a emergência de uma nova e nascente convivência entre a
humanidade e toda a natureza, diante de uma compreensão renovada acerca dos
vínculos existentes entre os seres. O termo
corresponde ao conjunto de princípios que regem transculturalmente, o
comportamento humano para que seja realmente humano no sentido de ser
consciente, livre e responsável; o etos constrói pessoal e socialmente o habitat
humano; (idem, p. 195)

Desse modo, o cuidado se configura enquanto característica definidora do
humano como sendo uma das bases da criação de uma nova convivência com o próprio
planeta. Assim o autor define que “cuidar é mais que um ato, é uma atitude, Portanto,
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abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma
atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com
o outro.” (idem, p. 33)
Tendo em vista o crescimento da longevidade e do contingente de idosos e a
ampliação das precarizações de saúde a demanda por cuidados específicos para essa
faixa-etária torna-se urgentes. De acordo com Lima (2007), a problemática da saúde dos
idosos tem relação com as disfunções da memória e a precarização da qualidade de
vida, vinculam-se aos processos depressivos e de esgotamento emocional.

Os centros de convivência, os abrigos, as instituições públicas e particulares estão
superlotados com doenças degenerativas, isolamento social, problemas de apetite e sono,
perda da memória de médio e longo prazos e memórias mais complexas, perda de
processamento da memória de médio e longo prazos e memórias mais complexas, perda de
processamento visual e auditivo, comprometimentos cognitivos e uma infinidade de
moléstias da alma e do corpo. (Lima, id, ibid., p. 86-87)

Esse conjunto de comprometimentos do idoso, ou seja, os encargos e o ônus na
realização de seu cuidado junto às famílias, segundo Stella (2004, p. 288), configura-se
como “um dos motivos da institucionalização do idoso”.

3.2 – INSTITUCIONALIZAÇÃO DA VELHICE

Discutir o asilamento dos idosos passa antes pela necessidade de definir o que é
uma instituição total. De acordo com Goffman (apud Paulino, 2007, p. 171), a
instituição total é um “(...) local de residência e trabalho onde um grande número de
indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada”.
Segundo Goffman (apud Moura, 2007, p. 171), “quando a instituição simboliza
uma barreira à relação social com o mundo externo, damos a ela o nome de instituição
total.” Essa consideração é partilhada por Sharfstein (2006), para quem a vivência nas
instituições totais corresponde à perda da autonomia correspondente a um abalo na
identidade .
Dentre as práticas da instituição total observam-se o uso de uniformes, bem
como a homogeneização de seus procedimentos. As restrições com a realidade social
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acaba por consolidar “dois mundos sociais e culturais diferentes, que caminham juntos
com pontos de contato oficial, mas com pouca interpenetração. Enfim, as instituições
totais são incompatíveis com um elemento decisivo de nossa sociedade: a
família.”(Goffman, apud Paulino, 2007, p. 172).
Essa incompatibilidade e desagregação sócio-familiar também é demonstrada
por Moura (2007), quando essa acrescenta que
(...) no Brasil, de um modo geral, os asilos, ou para usar um termo mais atual,
as Instituições de Longa Permanência, se traduzem em estruturas
constrangedoras, com critérios Padronizados que não permitem a expressão
individual, promovendo a despersolização do indivíduo. Qualquer que seja o
nível de qualidade dos serviços, tende a romper-se bruscamente o padrão de
vida anterior, em seu lugar oferece-se uma situação de compartimento fechado,
que afasta o idoso do convívio social e familiar. (apud MOURA, 2007, P. 43)

Desse modo, para compreender as peculiaridades da instituição total no modelo
asilar, é necessário um breve panorama histórico. De acordo com Paulino (ibid.)
Na virada do século XIX para o século XX, ao mesmo tempo em que a velhice
se torna objeto de estudo da medicina e a questão das aposentadorias começa a
ser debatida, a velhice também seria diferenciada no contexto das práticas
institucionais de assistência a população. O surgimento do asilo separaria os
velhos dos outros tipos sociais, como órfãos, loucos e doentes. A fundação do
asilo de velhos representou, para Groisman, o reconhecimento da velhice como
alvo de uma prática institucional. (idem, ibidem, p. 173)

Esses apontamentos convergem com os dados levantados por Moura (2007).
Esse resgate histórico demonstra que na primeira metade do século XIX, as ações junto
à população desfavorecida se dividia entre a repressão policial à vadiagem, e as ações
caritativas da Santa Casa de Misericórdia aos pobres sem hierarquizar ou categorizar
sua assistência. Essas ações correspondia à concessão de abrigo aos desvalidos doentes
e loucos, entre outros.
Ainda segundo Moura (2007), a partir da segunda metade do século XIX, com a
decadência da escravidão e a demanda da sociedade em transformar os pobres libertos
em trabalhadores, condicionou as diretrizes de ação junto a pobreza mais no sentido
econômico e menos no caritativo e religioso. Tais mudanças foram consolidadas diante
do fortalecimento do discurso filantrópico somado à sedimentação da medicina social
higienista, que corroboraram em uma intervenção mais repressora e civilizatória aos
indigentes.
As intervenções higienistas conceberam que as doenças que ameaçavam a
população tinham seu foco nos esgotos, pântanos e nas aglomerações consideradas nãohigiênica, os indigentes. Desse modo, buscou lidar com essas populações através do
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planejamento da cidade e do disciplinamento e controle da população pobre. (idem,
ibidem)
Para tanto foram construídos e ampliados abrigos (a apartir de 1854),
recolhendo, realizando triagens e separações de doentes, inválidos, delinqüentes e,
posteriormente, a mendicância. Realizaram, inclusive, a distinção de quatro subcategorias dentre os mendigos de ambos os sexos:
“primeiro, os menores de quatorze anos, abandonados e ociosos; segundo os
indigentes, os velhos e os incapazes, que recorriam à caridade dos transeuntes.
Em terceiro, os que se apresentavam espontaneamente, provando indigência; e
em quarto os alienados.”( id., ibid., p. 47).

A separação dos tipos sociais realizado pela lógica médica do higienismo foi
seguida, como modelo pela Santa Casa de Misericórdia. “Assim, a velhice começaria a
se separar da massa indiferenciada de miseráveis e moribundos que babitava o hospital
geral.” (MOURA, ibid., p. 48).
Em meio ao cenário de várias mudanças políticas e econômicas no fim do século
XIX, no Rio de Janeiro foi construída a primeira instituição exclusivamente destinada
para o acolhimento a velhos desamparados com abrigo, vestuário, sustento, atendimento
médico, farmacêutico e serviços funerais. (id., ibid.)
Nas primeiras décadas do século XX, o Asilo são Luiz configurou-se como um
modelo, com visibilidade social, que inaugurou geográfica e simbolicamente um espaço
para a velhice na cidade. Em 1909, a adoção de quartos particulares para velhos com
recursos demarcou o atendimento à velhice não mais como apenas caridade, mas como
um negócio rentável. Desse modo o envelhecer caracterizou-se, no século XX,
vinculado ao asilamento e ao temor do isolamento social. (id., ibid.)
O interesse da sociedade pela velhice foi desperto, lentamente, conforme a
intensificação do envelhecimento populacional e segundo Paulino (2007), ocorreu de
modo especial após a trágica ocorrência na clínica Santa Genoveva, em 1996. Nessa
instituição os maus tratos e negligências com idosos culminaram na morte de alguns de
seus internos. O escândalo e comoção social corroboraram com medidas
governamentais junto ao amparo mais digno dos idosos.
Ainda segundo a autora (idem, ibidem), o asilamento produziu a associação de
imagens pejorativas ao envelhecimento. As representações de incapacidade, isolamento
e inutilidade ainda atribuídas aos velhos convivem, atualmente, com outras
representações e algumas práticas tidas como positivas para o idoso. Essas mudanças

75
tem sido consideradas pelas instituições asilares e se refletem em serviços que não se
limitam à alimentação, moradia e assistência médica. Esses novos serviços atuam na
esfera do lazer, terapia ocupacional, psicossocial em meio a uma dinâmica de carinho e
respeito, onde passeios e festas são executados. Porém não são universais, pois há ainda
outras instituições que não assimilam esses serviços, por considerar que o estritamente
necessário é suficiente. Nessas instituições seus funcionários muitas vezes não são
incentivados e o clima de apatia e desinteresse é reproduzido pelos idosos.
Apesar das mudanças nas representações que apontam para um envelhecimento
ativo, o legado das representações pejorativas da velhice associado à lógica disciplinar e
homogeneizante, próprio das instituições totais, repercutem na dinâmica e ordenação
dos asilos. Tais. marcas podem ser mais acentuadas diante dos processos demenciais
favorecidos pelo aumento da longevidade da população e um dos motivos do
asilamento.
Entende-se que apesar do quadro de precarizações diante da evolução das
demências, existem opções de tratamento e acompanhamento. É possível realizar
cuidados que favoreçam tanto a humanização das condições de vida dos paciente, como
também alguns procedimentos que aliviem e retardem as conseqüências da progressão
do processo demencial.
Stella (2004) destaca dois tipos de intervenção possível junto aos pacientes: a
intervenção psicofarmacológica; e a não-psicofarmacológica. A segunda tem relação
com uma série de cuidados globais realizados por uma equipe multiprofissional, com o
apoio da família e de cuidadores. Corresponde à monitoração constante de possíveis
catalisadores de eventos psicopatológicos, bem como a regulação do ambiente. Esta
regulação envolve os cuidados de saúde, higiene, climatização, iluminação, acústica,
prevenção a quedas, relacionamento interpessoal e outros cuidados. Tais medidas são
relevantes por conta das disfunções clínicas gerais poderem repercutir de modo
amplificado tanto no sistema nervoso e no psiquismo, quanto no comportamento de
pacientes demenciados.
O autor (Stella, ibid.) considera que as medidas voltadas para atendimento
humanizado e integrado podem ser acompanhadas de terapêuticas variadas, de modo a
auxiliar na saúde mental do paciente. Esses recursos podem favorecer a melhoria da
auto-estima dos pacientes via a estruturação e conscientização de rotina possível de
executar pelos idosos. Juntamente com o centramento e estruturação favorecidos por
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essas rotinas, existem procedimentos que podem auxiliar ao idoso resgatar, ativamente,
memórias agradáveis, vivências de lazer e socialização.
A autora considera que é necessária a severa atenção junto às condições a que os
pacientes com demência estão submetidos.
Faz-se necessário avaliar as condições clinicas e os fatores ambientais que
possam precipitar esses fenômenos e, na medida do possível, removê-lo.
Atitudes simples como iluminação do ambiente, resolução do desconforto
térmico, cuidados adequados quanto à higiene e o estabelecimento de uma
relação interpessoal amigável e receptiva contribuem decisivamente para o
bem-estar do paciente. (STELLA, 2004, p. 308)

Essas assertivas de Stella correspondem à medidas que visam garantir um
atendimento mais humanizado, técnico e acolhedor aos idosos demenciados. O mesmo
considera que
(...) o envolvimento da equipe de saúde e a participação ativa da família e
cuidadores são atitudes fundamentais (...) Muitas vezes, a identificação e
resolução de condições clínicas gerais, a reorganização do ambiente, um
relacionamento interpessoal receptivo e os cuidados básicos de higiene e
conforto contribuem decisivamente para uma melhor qualidade de vida do
paciente. (op. Cit., p. 310)

Dessa forma, de acordo Lima (2007),
A Arteterapia e seus recursos expressivos surgem como um novo campo a ser explorado
dentro da multidimensionalidade e interdimensionalidade existente em todas as áreas de
conhecimento e como uma alternativa inovadora no tratamento auxiliar destas inúmeras
patologias que encontramos no público da terceira idade, com resultados surpreendentes.
(idem, p. 85)

Assim, compreendo que a Arteterapia pode ser mais uma abordagem que possa
colaborar tanto no resgate de memórias, valorização da identidade e centramento dos
idosos, quanto na melhoria da comunicação entre pacientes e funcionários da instituição
através das expressões criativas. Especialmente por meio da utilização sinestésica da
música popular. A imagética e as expressões corporais suscitados por esse gênero pode
favorecer a eclosão de lembranças, bem como a experimentação da vitalização
dionisíaca (Grout & Palisca, 1997) de sua libido (Jung, 1987; Silveira, 2007).
As reflexões realizadas até aqui serão aplicadas no próximo capítulo junto ao
material coletado em meio às experiências empíricas do estágio em Arteterapia. Essas
experiências se deram em um asilo e não serão, simplesmente, relatadas, mas comporão
a base da etnografia do espaço e da paisagem sonora presentes na instituição.
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CAPÍTULO 4
ETNOGRAFIA31

Como apontei, brevemente, na introdução, a Etnografia ,segundo Cliford Geertz
(1989), corresponde ao desvendamento dos nexos, hierarquias e dinamismos das
estruturas de significado presentes nas ações, cenários e relações dos homens. Para o
autor, a etnografia é uma descrição densa dessas hierarquias e relações e cabe ao
pesquisador identificar, compreender e apresentar esses nexos. O material a ser
desvendado “é uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas
sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente estranhas,
irregulares e inexplícitas.” (GEERTZ, 1989, p. 20)
Esse entendimento acerca da etnografia corresponde a uma descrição densa, não
reduzida a descrição dos fatos, mas buscando sua interpretação de forma
contextualizada é compartilhado por Tânia Dauster (1996). Para esta a etnografia é
“concebida como descrição, observação, trabalho de campo a partir de uma experiência
pessoal.” (idem, ibidem, p. 4). Para a autora cabe ao pesquisador construir um saber
calcado na vivência etnográfica, que possibilite a percepção do outro a partir do ponto
de vista deste, de suas “razões positivas e não da sua privação, buscando o sentido
emergente das relações entre os sujeitos, ele estaria tanspondo as suas próprias
referências como aquelas do contexto observado.” (id., ibid., p.4).
Compreendo que esse processo de pesquisa ao interpretar a dinâmica do sujeitos
a partir das relações contidas em dado contexto cultural, bem como suas próprias
percepções, pode auxiliar ao pesquisador a não impor, de modo arbitrário, sua ótica.
As reflexões etnográficas sobre o contexto sonoro presente na instituição
incluem observações acerca da Paisagem Sonora.

31

A Etnografia (do grego έθνος, ethno - nação, povo e γράφειν, graphein - escrever) é por excelência o
método utilizado pela antropologia na coleta de dados. Baseia-se no contato inter-subjetivo entre o
antropólogo e seu objeto, seja ele uma tribo indígena ou qualquer outro grupo social sob qual o recorte
analítico seja feito. Coletado em http: //pt.wikipédia.org/wiki/ em 19/03/09
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4.1 – CONCEITO DE PAISAGEM SONORA

De acordo com Murray Schafer (1992) as definições tradicionais do que é a
música tornam-se limitadas e inadequadas. Tal entendimento justifica-se por conta das
explorações sonoras realizadas no transcorrer do século XX por músicos. Tais.
experimentos têm ampliando e redefinido o domínio da música.
Atualmente a música é vista de modo mais amplo, abrangendo o vastíssimo
campo de possibilidades sonoras. Contraponde-se a essa concepção alargada do
domínio da música, o ensino e a prática da música tradicional do Ocidente ainda
apresentam-se calcados na capacitação dos músicos a compreenderem e executarem
estilos historicamente restritos da herança musical de nossa sociedade e não dão conta
das formas antigas dessa mesma sociedade fazer música, ou mesmo da filosofia e
procedimentos da música do Oriente.
Os novos recursos disponíveis de exploração do som na atualidade demandam
visões e abordagens interdisciplinares, pois apreender e processar essas possibilidades
sonoras corresponde ao entrecruzamento de saberes e campos diversos. Dessa forma,
Schafer (1992) compreende que a investigação das formas diferentes como os
indivíduos percebem o som em cada tempo, espaço e cultura, vai suplantar os estudos
formais da música. Portanto toda uma nova paisagem sonora desponta para ser
incorporada às reflexões e práticas da música. O conjunto de sons disponíveis na
atualidade convida a sociedade, ao menos, a tomar consciência da presença das massas
sonoras que estão presentes em nosso cotidiano. Essa tomada de consciência é relevante
por conta do verdadeiro “esgoto sonoro de nosso ambiente contemporâneo não tem
precedentes na história humana.” (idem, ibidem, p. 123). Para o autor caberá, no futuro,
a atenção com a produção e prevenção dos sons, visando à saúde do homem.
Compreendo que a atual situação de poluição sonora da atualidade tem relação
com o modo como a sociedade foi tornando-se complexa, por conta das alterações no
modo de produção e reprodução dessa sociedade.
Atualmente o silêncio se apresenta como uma questão a ser reivindicada. Sentese falta de mais silêncio, pois anteriormente “o nível sonoro médio do ambiente era
suficientemente baixo para permitir que as pessoas meditassem sem um contínuo
receitar de incursões sônicas em seu fluxo de pensamento.” (idem, ibidem, p.128)
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Por mais que o aumento do ambiente sonoro venha ganhando relevância em
questionamentos e debates, a experiência do silêncio mais profundo nem sempre é tida
como positiva, apesar da ausência plena do som ser relativa. Essa flexibilização tem se
dado frente ao entendimento de que não há silêncio absoluto e que o som está sempre
presente de alguma forma. Até mesmo nos sons produzidos pelo corpo de quem
experimenta o silêncio. O que se entende, atualmente, como silêncio pode ser entendido
de outra forma, pois, “quando falamos de silêncio, isso não significará silêncio absoluto
ou físico, mas meramente a ausência de sons musicais tradicionais” (id., ibid., p.132).
Dessa forma, o silêncio nas peças musicais não é total, na verdade é preenchido com
som não esperado, não desejado. Este também é chamado de ruído. Mesmo esse
conceito, ruído, passa a ser relativizado, pois o mesmo pode tanto atrapalhar a execução
de uma música, como, dependendo da intenção dos autores e executantes, ser integrante
dessa música, fazendo parte dela e até mesmo sendo, inteira e exclusivamente essa
música.
Essas mudanças observadas no universo da música não estão descoladas das
alterações

societárias.

Considero

que

dentre

as

várias

conseqüências

do

desenvolvimento das forças produtivas do sistema capitalista, após a revolução
industrial, foi o aumento do som ambiente. O autor (id., ibid.) expõe que tal efeito é
decorrente da vida urbana, vinculada ao deslocamento de populações do campo para a
cidade, bem como a aglomeração de moradias populares, as vilas operárias, a ampliação
e diversificação do traçado urbano, produção em massa de máquinas, mercadorias,
motores e veículos, bem como a veiculação da comunicação de massa através do rádio
e, posteriormente da televisão.
De acordo com Shafer tudo o que ouvimos ao nosso redor é um objeto sonoro,
pois o “objeto sonoro pode ser encontrado em qualquer parte” (id., ibid., p. 177) e,
segundo o autor, esse material pode ou não ser relevante no processo criativo musical, e
que a paisagem sonora de nosso mundo está permeada por diversos tipos sons, dos
redundantes e desnecessários, porque mecânicos e monótonos, até aqueles de texturas e
timbres pouco usuais, mas não menos interessantes. Porém, mesmo em meio aos blocos
sonoros cortantes e contínuos dos motores e zumbidos eletro-mecânicos, qualificados
como ruídos, temos numa miríade de opções sonoras, novas possibilidades expressivas
e contextos de estudos e experimentações.
Diante de toda essa nova paisagem sonora que envolve, compõe e interliga as
pessoas cabe contextualizar suas relações com a saúde dos indivíduos e grupos. O autor
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aponta que a miríade de sons presentes na natureza, homem, máquinas e sociedade tem
sido empregada em uma nova concepção de música. A utilização consciente dessa
diversidade de objetos sonoros pode tanto instrumentalizar e ampliar as expressividades
musicais dos sujeitos, quanto refinar sua percepção acerca da realidade.
A Arteterapia ao buscar favorecer processos de desvendamento e tratamento do
ser, por meio das experiências artísticas, pode lançar mão dessa concepção mais dilatada
das possibilidades sonoras da música. (Philippini, 2004). O processo Arteterapêutico, ao
não visar simplesmente à construção de obras de arte, tal como está sacramentado nos
cânones acadêmicos (Philippini, ibid.), afina-se ao trabalho com a música, em especial a
essa música em processo de re-conceituação que se contextualiza e se aproveita da
totalidade dos sons presentes na paisagem sonora a que todos estão imersos. (Schafer,
1992).
A utilização de recursos e materiais diversificados, bem como sua
experimentação livre, sem os limites presentes na música tradicional pode aproximar os
sujeitos do prazer de fazer som, de fazer música por conta da experimentação de sons
familiares, porém curiosos, possíveis e próximos, mas ao mesmo tempo não menos
encantadores (Schafer, 2002; Costa-Lima Neto, 2007).
Desse modo entendo que a expressão de conteúdos represados da
individualidade profunda dos sujeitos através da arte e seu reencontro com sua
potencialidade humana de criar é uma forma promoção do auto-conhecimento do
indivíduo que considera o desenvolvimento e a integração de suas potencialidades
criativas. E assim, o Arteterapeuta pode auxiliar no processo de conscientização tanto
dos ambientes sonoros que cercam os sujeitos, que foram construídos pela sociedade e
hoje a influenciam, quanto da capacidade expressiva e criativa desse sujeito em se
aproveitar das possibilidades sonoras permitindo-se experimentá-las livremente
buscando, podendo também interligar essa linguagem com outras tantas expressões
criativas (com a palavra, desenho, pintura, histórias, etc.). Essa integração favoresse o
processo de amplificação simbólica dos conteúdos internos dos sujeitos e o
aprofundamento de sua integração e individuação. (Philippini, 2004),
Conforme o pensamento de Costa-Lima Neto (2008), dentre as possíveis
aplicações arteterapêuticas, a música pode ser utilizada tanto para incentivar a criação e
a expressão dos conteúdos internos significativos do sujeito, quanto à conscientização
deste a respeito das sonoridades do mundo que o cerca e daquelas sonoridades que o
formam, que o compõe, além da possível relação entre esses níveis.
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A Investigação e a utilização dessas sonoridades, presentes no corpo de todos,
pode ser mediada pela tomada de consciência da exposição sonora não-criativa (e
agressiva) a que somos submetidos diariamente. Dessa forma a aparente quietude e o
silêncio podem ser trabalhados paralelamente à conscientização das fontes sonoras que
nos cercam e constituem. Além de considerar que o silêncio é relativo, mesmo a
quietude pode ter significados profundos para o desvendamentos de significados,
relações e processos deflagrados no psiquismo, nas interações dos sujeitos e nas
dinâmicas institucionais.
Tendo em vista as reflexões dos demais autores até aqui apontados percebo cada
vez mais subsídios que apóiam que a Arteterapia ao lançar mão da música pode
potencializar a forma que os indivíduos se relacionam com o som. Tal procedimento
pode ser amplificado por meio da interação entre a história individual e os conteúdos
inconscientes de cada usuário da Arteterapia, bem como o desenvolvimento de sua
criatividade e a permuta e mútua influência entre linguagens artísticas32 no processo
terapêutico.
Considerando as reflexões realizadas acerca da importância do arteterapeuta
buscar utilizar a audição de modo mais crítico aplicando os sons (e a música, num
sentido mais ampliado) em seu processo terapêutico (Costa-Lima Neto, 2007), vou
expor a paisagem sonora percebida durante o estágio de Arteterapia. As observações
dessa paisagem estarão permeadas de informações acerca da “paisagem física”, do
cenário da instituição. A paisagem sonora de uma casa de repouso (com silêncios,
gritos, resmungos, conversas, sons de aparelhos eletrônicos), traz informações preciosas
para o entendimento do dinamismo, morbidade, qualidade nos cuidados e programações
de atividades, interação e participação socio-familiar presentes no universo dos idosos
institucionalizados.
Dessa forma, busco desde já destacar as relações existentes entre som e imagem
construídas em meio as relações institucionais. Estas serão melhor desenvolvidas na
interpretação da experiência etnográfica.

32

Levando à interação entre os sentidos e, portanto a vivência de experiências sinestésicas.
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4.2 - PAISAGEM SONORA ASILAR

A Instituição na qual estagiei e realizei observações etnográficas é uma casa de
repouso privada localizada em uma rua residencial da Zona Norte da cidade do Rio de
Janeiro. Essa rua apresenta uma circulação moderada de automóveis, casas e prédios e
algumas árvores em ambas as calçadas. Ao lado da fachada da casa observa-se um
painel que divulga a proposta e os serviços da instituição. Algo como: “uma casa de
repouso dedicada às pessoas que foram e ainda são importantes da vida da família”.
Eles também buscam divulgar os aniversariantes do mês e algumas atividades realizadas
em um quadro de aviso na entrada da instituição.
Durante os meses de estágio e observação etnográfica pude notar que a sinergia,
a troca entre os idosos era pouco expressiva e fracamente incentivada pela instituição e
que a percepção do tempo para muitos deles era diferenciada. Tendo em vista que essas
questões são condicionadas pela articulação do processo de precarização da saúde física
e mental, decorrentes do aumento da longevidade (Goldman, 2003; 2004.) e as
determinações de cunho histórico e institucional (Goldman, 2004; Sharfstein, 2006;
Paulino, 2007; Moura 2007;). Isso pode ser verificado diante do entendimento de que o
processo de envelhecimento não se limita ao biológico. É histórico, é culturalmente
construído, além de expressar as contradições do sistema de produção capitalista (falo
aqui daqueles que estão excluídos, simbólica e financeiramente, da produção porque
aposentados, solitários ou inválidos), também é resultado das representações e práticas
que os indivíduos e as instituições perpetuam.
O consumismo e o individualismo exacerbado pelas relações de produção
somam-se às mudanças nas relações familiares, etárias (aumento da longevidade) e de
gênero (participação das mulheres no mercado de trabalho, e de sua longevidade). Esse
conjunto de mudanças societárias corrobora com o envelhecimento populacional nos
países desenvolvidos e seu avanço entre os países de capitalismo periférico (Goldman,
2003; 2004; Sharfstein, 2006;).
Essas mudanças também influenciaram a construção das imagens pejorativas de
alguns segmentos de idosos. A legitimidade do envelhecimento enquanto preocupação
social e a maior visibilidade dos idosos mais jovens (aposentados com idade entre
sessenta e setenta anos, conhecidos pela categoria “3ª idade”) e com capacidade de
consumo de produtos e serviços suscitaram às instituições asilares a demanda de novos
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paradigmas, serviços e instalações. (Paulino, 2007). Os serviços de assistência ao idoso,
em particular as instituições asilares, historicamente voltadas para o atendimento ao
idoso desvalido, buscam se adequar a essas demandas com maior ou menor desvelo e
consideração à subjetividade, especificidade, interesses e capacidades dos sujeitos
idosos. Afinal a marca da instituição total é justamente o atendimento generalizado,
rotineiro e homogeneizado em detrimento dos desejos, cultura e hábitos familiares
peculiaridades dos indivíduos. (Sharfstein, 2006; Paulino, 2007; Moura, 2007).
O diagnóstico do grupo, realizado com minha parceira em meio às orientações
da supervisão de estágio, pudemos identificar e priorizar algumas demandas e questões
apresentadas pelas idosas. Dentre elas o sentido de integração consigo mesmas, sua
identidade e com os demais, sua interação. Boa parte da energia empregada nas
atividades foi canalizada no sentido de justamente trabalhar essas demandas do grupo.
Muitos idosos não recordam há quanto tempo estão na instituição. Uma das
integrantes do grupo pesquisado, que desde o primeiro contato apresentou relativa
lucidez e independência, informava a quantidade de anos que estava na instituição, bem
como demonstrava contínuo interesse em demarcar o tempo. Mudava cotidianamente os
dias do calendário para que todos, e ela mesma, acompanhassem o passar do tempo,
além de mencionar alguns acontecimentos noticiados pela televisão (programação,
resultados dos jogos, por exemplo), fatos da política (fazia proselitismo de seus
candidatos) e também lembrava fatos familiares das colegas, por elas esquecidos, e fazia
referência à proximidade do horário do almoço. Percebo nesse movimento dessa usuária
tanto a absorção de parte da lógica da instituição, demarcando e supervisionando os
horários, quanto o movimento interno do indivíduo que possui certa preservação
cognitiva (e consciência dessa) e busca manter-se, de alguma forma, sapiente, gerindo
suas percepções e sua vida. Tudo isso diante de tantos outros idosos em claro processo
de demência. É um movimento de busca de vida e sanidade psíquica, uma busca por
manter-se ativa, viva e manipulando, minimamente, algumas variáveis possíveis de
controle e segurança.
Quanto aos idosos que se encontram mais comprometidos em sua cognição, mas,
de alguma forma, ainda interagem de modo ostensivo, sempre solicitavam que os
portões fossem abertos para que pudessem sair. Esse tipo de pedido além de expressar
certo déficit cognitivo e simbólico (esquecimento do motivo por estarem lá), na maioria
das idosas figurava seu processo de afastamento do convívio social, de ambientes
familiares, além de seus parentes. O portão mais largo da instituição fica em frente a um
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corredor (possivelmente a passagem original da garagem da casa), utilizado como
varanda. Lá alguns idosos tomam sol pela manhã e a tarde e, após o almoço, repousam
sentados. Nesse corredor existe um telefone de parede (orelhão), talvez para o contato
entre os idosos e sua família, ou mesmo para os familiares que vão visitá-los poderem
de lá realizarem algum telefonema. Pelo que pude observar o número de visitas é
pequeno e esse telefone deve servir apenas como um emblema, quase um objeto de
decoração. Inclusive em certa ocasião testemunhei uma idosa que regularmente
apresentava algumas fantasias com sua família (incluindo parentes já falecidos),
buscando ligar para casa, porém não estava usando nenhum cartão para ligar. O portão
menor é provido de campainha que toca bem alto, ecoando pela instituição. Após o
toque e o reconhecimento do visitante a equipe da casa (geralmente da janela da
administração) abre a entrada por meio de um interruptor eletrônico. Os funcionários
buscam manter-se em vigilância com o portão para que os idosos não saiam. Esse
cuidado é extremamente significativo quando se observa que além de receberem poucas
visitas muitos idosos foram lá colocados a sua revelia. Aqui, mais uma vez, é possível
perceber não somente a prevenção da instituição em cuidar de pessoas com demência,
mas a marca histórica, espacial e simbólica da lógica das instituições totais,
normatizando e separando a vida na moradia da vida social, fora da instituição.
Goffman, inclusive descreve que a Instituição Total é um “local de residência e
trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da
sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e
formalmente administrada.” (GOFFMAN, 1974, apud PAULINO, p. 171)
Na instituição há vários idosos com limitações motoras e alguns com demências.
Aqueles que apresentam condições cognitivas e físicas positivas saem com seus
familiares, amigos ou mesmo sozinhos. Os que estão mais dependentes são atendidos
pelas cuidadoras da instituição.
Na procura por estágio conheci diversos asilos e observei que em alguns deles o
segundo andar era dedicado aos pacientes com maior dificuldade em locomoção. Esse
procedimento presente em algumas instituições asilares pode tanto estar relacionado a
uma questão de espaço e a falta deste, bem como corresponder a uma forma de separar,
tipificando, os idosos por graus de comprometimento, de modo a facilitar a gestão de
suas demandas e especificidades (preservação mútua do som entre idosos mais ou
menos dependentes, cuidados de saúde, higiênicos e detenção). Ou mesmo como uma
forma de escamotear, de esconder aqueles que estão mais dependentes de cuidado,
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atenção e proximidade dos visitantes interessados em conhecer as dependências par
internação de seu familiar idoso.
Não tive como averiguar o nível do treinamento ou os critérios de elegibilidade
dos profissionais que trabalhavam na instituição (por exemplo sua experiência na área
ou algum curso). Também não ficou clara a diferença entre simples cuidadoras e
técnicas de enfermagem, ou mesmo de enfermeiras. A instituição contava de modo
sistemático com a presença da nutricionista e, ocasionalmente33, do médico.
A casa de repouso possui dois andares. No andar debaixo o portão maior dá
acesso para a varanda da casa que, lateralmente, leva ao pátio interno, localizado no
centro da instituição (considero que, talvez, essa parte da casa tenha sido projetada,
originalmente, para ser uma garagem). Atrás desse pátio localizasse os fundos da
instituição. A entrada do portão menor leva à administração, sala de estar, equipada com
sofás, poltronas, cadeiras, um banco, aparelho de som e vários CDs34, além de uma
televisão grande, bem como uma escada para o segundo andar, banheiro e em frente a
este uma dispensa (onde, aparentemente, são guardados alguns remédios e registros
funcionais (provavelmente a rotina de entrega dos tipos de remédio para cada idoso) e
uma sala utilizada como refeitório. A cozinha é ligada a este refeitório e ao pátio por
duas portas. O pátio localizado no centro das instituições é utilizado para celebrações,
bem como área para tomar sol e alimentação dos idosos (principalmente os cadeirantes).
Junto a esse pátio pode-se subir ao segundo andar por meio de um elevador (dedicado
ao transporte de idosos com dificuldades em se locomover, cadeirantes e idosos mais
dependentes) ou por uma escada longa. Nos fundos da instituição há três quartos
grandes, com várias camas, bem como uma sala. Esta foi anteriormente dedicada à
Arteterapia, posteriormente reformulada para a Fisioterapia e atulamente utilizada como
refeitório e saleta para televisão das idosas cadeirantes. Mais adiante, encontra-se a sala
dedicada aos profissionais de saúde, principalmente a Nutricionista. Além dos quartos
existentes nos fundos da casa, esta também possui o espaço dedicado à lavanderia.
Pode-se ouvir alguns trinados de passarinho da vizinhança (a rua é relativamente
arborizada e os moradores dos prédios possuem gaiolas em suas varandas), e o som de
33

É importante que assinalar que o estágio era realizado uma vez por semana em um período de três
horas. Desse modo o lócus de observação tinha como base o recorte do tempo de duração das atividades
de Arteterapia.
34
Esses CDs eram de cantores e estilos musicais de música popular, geralmente relacionada à era do
rádio(samba e bolero), além de chorinho, forró e orquestras americanas. Ocasionalmente, durante a
Arteterapia, a música da sala era ouvida. Atrapalhava-nos quando estava mais alta quanto e diante de sua
presença, buscávamos aproveitá-la durante as atividades, quando possível.
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automóveis na rua. O som dos automóveis também é notado, quando se está na varanda,
porém o tráfego não é intenso, pois mesmo sendo transversal a uma rua de grande
movimento, a rua da instituição apresenta-se como relativamente tranqüila. Dentro desta
ouve-se o som monótono e muitas vezes intenso e estridente de eletro-domésticos na
cozinha (além da manipulação de talheres e panelas); o som das vozes das cozinheiras; a
fala e as interjeições de idosos e de cuidadores. Estes falando entre si e com os idosos
no trato da rotina cotidiana da instituição. Quanto aos idosos, em sua maioria mulheres,
alguns poucos conversam entre si. Geralmente os que fazem são os mais preservados.
Alguns idosos gemem, outros dizem palavras e frases, aparentemente, sem
significados ou misturados com algum devaneio e lembranças, e há aqueles que
emanam brados durante todo o dia. Esses sons ecoam pela instituição. Algumas vezes
parecem incorporados a rotina, à paisagem sonora sedimentada e esperada. Porém
quando emitidos em um volume maior assustam e incomodam os idosos. Alguns
integrantes da instituição, com a cognição um pouco mais comprometida repetem as
mesmas expressões, geralmente manifestando o nome de alguém ou mesmo arfando ou
gemendo. Nesses casos nem sempre era claro a condição do idoso que poderia estar: em
agonia característica de estágios avançados de demência; suspenso e em contato com
suas imagens e delírios; vivendo o passado; ou mesmo ao contrário, buscando entrar em
contato com o presente, chamando a atenção da forma como podiam. Algumas das
idosas com comprometimento moderado ou intermitente, apesar de não realizarem
tantos “saltos” repetiam as mesmas perguntas ou expressões. Dentre essas, perguntavam
se sabíamos sua idade, se o que tinham produzido na Arteterapia (seu trabalho plástico)
estava bom, e em outras circunstâncias (geralmente quando chegava ou saía da
instituição com minha companheira de estágio), expressavam seu desejo de sair da casa,
simplesmente para andarem livres ou mesmo para voltarem à sua casa de origem,
solicitando, para tanto, a abertura dos portões e acesso à rua.
Além do som monótono e por vezes dos eletros-domésticos da cozinha observei
a presença sonora muito constante da televisão e do aparelho de som na sala de estar.
Aparelhos que articulam o som e a imagem. O modo de passar o tempo da maioria era
através da utilização de sons e imagens. A sala de estar é o lugar onde, geralmente,
ficam os idosos com alguma capacidade de locomoção. Observei que os CDs
geralmente utilizados correspondem a um repertório musical que incluía Bolero,
Chorinho e MPB. Geralmente as idosas cadeirantes ficam na varanda e no pátio dos
fundos, ou mesmo na saleta que anteriormente estava sendo utilizada pelo atendimento
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fisioterapêutico. As refeições desse grupo geralmente são servidas no pátio ou nessa
saleta.
Como mencionei acima, nos fundos da instituição existe a lavanderia, onde uma
funcionária passa e seca as roupas, ao som de um pequeno rádio de pilha. Ao lado dessa
lavanderia há um pequeno banheiro utilizado pelas funcionárias. Preso à porta deste
banheiro, pouco acima da altura dos olhos um quadro que é pouco visível. Este é uma
produção plástica antiga, de uma idosa que freqüentava o grupo de Arteterapia, uma das
mais cognitivamente preservadas.
Outras obras produzidas pelos idosos da instituição ficaram expostas: um
trabalho plástico feito com grãos por outro grupo de Arteterapia anos antes, que ficou
pendurado na sala de estar (ficou lá até começar a atrair insetos, depois foi tirado) e um
painel com fotos das idosas, também nos fundos, na saleta, anteriormente dedicada às
atividades de Arteterapia. A presença da Arteterapia na instituição não é desprovida de
contradições. A exposição que a instituição permitia de alguns trabalhos plásticos
produzidos pelas idosas, em outros grupos de Arteterapia, expressa essa contradição.
Mesmo que essa exposição durasse um período determinado apresentava grande
significação, pois demonstra, de alguma forma, a relevância dessa intervenção
terapêutica junto ao seu público por conta de ganhos, de repercussões positivas na rotina
institucional. Porém, se a presença da Arteterapia tem se renovado na instituição,
mesmo que de modo intermitente (o estágio em asilos para idosos, não necessariamente,
é a opção mais procurada pelos arteterapeutas em formação), não quer dizer que esta
esteja sempre e totalmente afinada com demandas da atuação da Arteterapia35. Apesar
do Arteterapeuta buscar se relacionar de modo criativo com a realidade de seu ambiente
de trabalho, compreendo que essas demandas correspondam às condições para o
exercício da autonomia e criatividade dos usuários; necessidade de espaço minimamente
resguardado para suas atividades; e a liberdade para que os usuários possam se
expressar artisticamente.
Entendo que a possibilidade interventiva da Arteterapia em um ambiente
institucional não está dada, mas corresponde a um processo, uma construção que vai se
constituindo no tempo na medida em que os arteterapeutas, em meio às atividades
planejadas com seu público alvo, também busquem envolver funcionários das

35

Compreendo que essas demandas correspondam às condições para o exercício da autonomia e
criatividade dos usuários; necessidade de espaço minimamente resguardado para suas atividades; e a
liberdade para que os usuários possam se expressar artisticamente.
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instituições. Durante a condução dessa observação participante realizada durante o
estágio, foi possível observar alguns momentos em que a tríade música, imagem e
movimento corporal possibilitou ampla comunicação, circulação de afetos, amplificação
simbólicas e integração entre as idosas do grupo de Arteterapia, outras integrantes da
casa de repouso e os funcionários da mesma.
Algumas dessas vivências ilustrarão reflexões, processos e significados
relevantes na busca por responder a pergunta que norteia o objeto dessa pesquisa: De
que forma a música aliada ao movimento e à produção de imagens pode favorecer o
fortalecimento das potencialidades criativas, promovendo a saúde e fortalecendo a
identidade de idosos asilados?

4.3 – A LÓGICA DO ASILAMENTO

Como apontei acima, entendo que os serviços propiciados pela Arteterapia são
considerados positivos pela casa de repouso em que o estágio foi realizado. Como a
instituição é um campo de estágio, esta não é onerada com o pagamento das atividades
de Arteterapia. A mesma oferece o espaço e possibilita o trabalho de arteterapeutas em
formação com os usuários de seus serviços. Essa relação propicia benefícios aos idosos
e, indiretamente, à própria instituição, por conta dos estímulos realizados através das
atividades artísticas (que acabam por atuar tanto no cognitivo, na motricidade e na
integração das idosas). Além disso, e principalmente, a ótica de qualquer instituição
desse gênero considera que as atividades em grupo possibilitam que o tempo ocioso dos
idosos seja ocupado, liberando seus funcionários, por um tempo, das atividades de
cuidado direto aos residentes. A esses benefícios somam-se o fato de que essas
atividades em grupo (incluindo a Arteterapia) compõem, no cardápio de serviços
oferecidos, mais uma frente de trabalho e atenção ao idoso prestada na instituição e
aberta para os familiares que sustentam a estadia dos idosos. Mesmo diante dos
objetivos da Arteterapia estarem voltados para a integração, autoconhecimento,
expressão e autonomia dos sujeitos (Philippini, 2004), por sua vez, as instituições
asilares privadas particulares correspondem a um empreendimento que também possui
fins comerciais e, ao mesmo tempo é herdeira da referência histórica da assistência aos
desvalidos por meio do controle, uniformização e generalização de serviços e
procedimentos. (Sharfsteis, 2006; Paulino, 2007; Moura, 2007)
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Desse modo, nem sempre o dinamismo da instituição (procedimentos de sua equipe,
rotinas e horários) possibilitava um acolhimento total das necessidades que o trabalho
da Arteterapia demandava. A instituição buscou mediar a falta de um espaço mais
privado para a realização deste através da utilização da sala usada como refeitório.
Espaço esse no centro de alas de grande circulação e atividades da casa. Esse refeitório,
quando não estava sendo utilizado para as refeições é utilizado na circulação tanto dos
idosos que caminham pela instituição, quanto de via de acesso dos funcionários que
levam os remédios e lanches da cozinha para o pátio ou sala e, ainda, aqueles que
deslocam-se desta para o pátio ou fundos da casa. Parecia que o tráfego dos idosos e
profissionais persistia, como um costume, ou mesmo como a expressão de um
automatismo marcado pela rotina, apesar da do refeitório estar cheio (dois
Arteterapeutas e doze idosas) e do percurso da sala de estar para o pátio poder ser
realizado pela varanda que liga a porta lateral da sala ao pátio.
Com o passar dos meses alguns funcionários foram pedindo licença para passar,
outros foram deixando de fazê-lo. Alguns passavam e observavam os trabalhos de fora
da sala, na varanda, pelas janelas ou mesmo dentro do espaço, muitas vezes
comentando, elogiando, surpresos, a cantoria do grupo ou mesmo seus trabalhos
plásticos. Compreendo que o automatismo mencionado é uma expressão da lógica das
instituições totais disciplinando os corpos e pensamentos, não só dos idosos, mas
também da equipe. A intervenção arteterapêutica junto aos idosos e nossa postura frente
à equipe foram conquistando, continuamente, o respeito e atuando na sensibilidade dos
funcionários da instituição.

(imagem 22 - Atuações Sinestésicas)
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Buscarei ilustrar essas reflexões através da descrição densa de alguns episódios
ocorridos durante as sessões de estágio. Essas duravam cerca de 3 horas por semana. A
observação de minha prática de estágio com as idosas, bem como da paisagem sonora
da instituição teve como foco uma atuação arteterapêutica através da articulação
sinestésica entre diversos sentidos e linguagens artísticas. Busquei integrar abordagens
que privilegiassem articular o som e a imagem possíveis na música, dança e trabalhos
plásticos. Utilizei-me, junto com a participação de minha colega de estágio, do canto,
percussão corporal (com palmas, à mesa de atividades e através de instrumentos
musicais, tais como chocalhos e outros instrumentos percussivos); execução de músicas
ao violão e tocadas por aparelho de som (canções e músicas instrumentais). Juntamente
a todo esse leque sonoro também utilizamos da contação de história, vários tipos de
colagens, pinturas com diversos tipos de tinta, canetas hidrocor, e massas de modelar. A
maioria das atividades exigiu de nossa certa experimentação e discussão, pois nossas
usuárias possuíam limitações cognitivas e motoras em diversos graus. As idosas menos
preservadas apresentavam oscilações no humor, interesse, percepção e concentração. As
conquistas obtidas ocorreram conforme aprofundávamos nosso relacionamento e
sensibilidade. A associação entre música, movimento e as produções plásticas favoreceu
o dinamismo necessário para trabalharmos questões pertinentes às necessidades do
grupo. Dentre essas fizemos um trabalho mais focalizado junto à integração,
comunicação e identidade do grupo. O silêncio e a distância observados entre as idosas
possivelmente eram decorrentes da associação entre sua institucionalização (perda de
laços sócio-familiares) e precarizações da saúde física e cognição (que, por sua vez,
contribuíram com seu asilamento).
No quarto dia de estágio (23/05/08), por exemplo, o trabalho plástico consistiu
na mistura de cores: mostrando como o amarelo misturado ao azul se transformava no
verde. Buscamos propiciar aos integrantes do grupo a autonomia na escolha da cor que
mais gostassem. Fizeram uma pintura livre. Durante o processo ouvimos as seguintes
falas: “não posso”, “não está bonito”, “o que eu faço?” Em meio a nossas palavras e
atitudes de incentivo as idosas foram se expressando, se adaptando ao uso da tinta. (...)
A dinâmica da instituição gerou interferências nas atividades de Arteterapia. Talvez por
conta da novidade do trabalho plástico das idosas. Fechei a porta que ligava o refeitório
com a sala de estar. Percebi que a equipe da instituição estranhou nossa ocupação do
espaço.
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Essa foi uma das inúmeras vezes em que a produção artística (plástica, sonora ou
ligada a dança e movimentos corporais) gerava algum estranhamento à equipe da casa.
Percebo que nesses momentos o trabalho desenvolvido ameaçava infringir os limites
entre a recreação e ocupação alienada, e bem vinda, do tempo com o estímulo a
criatividade, o desvelo das sujeitas, da totalidade dos seres subjacentes a condição de
institucionalizadas, de mulheres envelhecidas ou, aparentemente dementadas, e
esquecidas.
Esses limites falavam na verdade da teia de normas e determinações que
pulsavam nas relações de institucionalização da velhice. Entre essas O.s considero a
gestão do tempo e da rotina importante indício para se pensar sua interiorização por
parte das idosas. Apesar do grau de esclarecimentos de cada uma. Durante o sexto dia
de atividades (06/06/08). Nesse dia, T. E., atenta ao relógio, lembrou do horário de
término de nossa atividade, explicando: “olha o horário, 11 horas... para não dar
problema” Compreendemos que estava se referindo à rotina da instituição que inicia o
almoço por volta de 11:15/11:30 e aproveitava o intervalo entre este e o final da
arteterapia para preparar o ambiente para o almoço. Aqui, compreendo, a conduta da
idosa estava permeada com a lógica da dinâmica da instituição total, marcada pelos seus
horários e rotinas. No caso, resguardando o cumprimento do horário tendo em vista o
funcionamento das atividades.
Em várias outras circunstâncias tínhamos de interromper a reunião por conta da
rotina institucional. No vigésimo quinto encontro (17/10/08) conseguimos cantar com o
grupo sem sermos interrompidos pela chegada do suco, pois este demorou a ser
entregue na sala. Observamos, mais uma vez, o momento do lanche aproveitado para
dar remédios às idosas, aparentemente, específicos para cada idosa. As cuidadoras da
instituição realizavam seu trabalho com atenção, certificando-se de que as idosas
realmente tinham ingerido os remédios, exemplo com a sra M. D., que além de não
enxergar também apresenta déficit na memória.
Desde antes do início do estágio sabíamos que as atividades arteterapêuticas
seriam concomitantes ao horário do lanche. Porém participar daquele ritual reforçava
seu caráter normativo e disciplinador. Um momento da gestão da saúde das idosas, do
cuidado e do controle de seus corpos. Porém não tínhamos como afirmar se a natureza
dos medicamentos servia para acalmá-las e gerenciar a manutenção de seu
comportamento, ou se correspondia à medicação que O.lmente cada idosa deveria
tomar, independente de estarem naquele asilo.
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Porém minha experiência nesse estágio não consistiu, apenas, de momentos
arbitrários, de indicações de posturas e posicionamentos desequilibrados ou doentios,
mas na verdade apontou para algumas superações e mudanças no comportamento das
idosas e das funcionarias. No vigésimo oitavo encontro (14/11/08) demos início ao
trabalho plástico que consistia, justamente, na decoração de uma árvore de natal.

(imagem 23 – Árvores e estrelas)

Cada idosa tinha uma árvore. Levamos para o grupo enfeites e algumas bolas.
M. D., que enxergava pouco, demonstrou interesse pela atividade, pois essa era
tridimensional. O arranjo de seus galhos e enfeites era mudado continuamente. T. E.
mencionou “ah, é uma para cada uma? Eu pensei que fosse uma só...” D. “acordou” e
participou do momento, pois estava apática (...). Ao final da atividade (...) vários
funcionários da instituição mencionaram, surpresos, a presença das árvores de natal
(cuidadora, arrumadeira, diretora e administrativa). Percebemos que as pequenas
árvores causaram impacto em toda a instituição, equipe e idosas. Consideramos que a
quantidade e qualidade do material utilizado (12 árvores) e os símbolos agregados ao
objeto produziram efeitos interessantes na dinâmica da instituição, bem como na autoestima das idosas. Por detrás desses efeitos considero a ação integrada das canções de
natal cantadas pelas idosas, pela pertinência e ressonância imagética de seus símbolos
(árvore, estrela...) tanto para as idosas, quanto para os demais profissionais.
Observamos que no vigésimo nono dia (21/11/08) diversos sons na instituição, o
som do rádio estava tocando alto canções do estilo Forró e posteriormente Bolero na
sala de estar. e barulho de copos e eletro-domésticos na cozinha. Percebemos também a
conversa e o trabalho de pedreiros marretando, quebrando no andar de cima, por conta
de obra que a instituição estava realizando em uma das salas e um banheiro.
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De acordo com minha observação, as músicas escolhidas pela instituição para
que as idosas escutassem não contavam com sua participação ou opinião e reforçavam o
significado da verticalidade das ações. Esse repertório variava desde o estilo bolero, até
canções norte-amerianas e o forró.
O ruído produzido pelas reformas e obras no andar de cima, pelos eletrosdomésticos, o aparelho de som da sala, bem como os gritos das idosas na varanda e no
pátio chegava até a sala da Arteterapia por conta dessa não possuir nenhum isolamento
acústico. Desse modo entendo que o problema do espaço para a acomodação da
Arteterapia casava-se com uma praticidade em mantê-la em espaço de fácil circulação e
observação. Tal situação possui algumas implicações. Dentre estas a manutenção da
rotina institucional (buscando manter o acesso mais fácil às idosas para que as
medicações fossem dadas na hora) e, portanto, o controle dos sons, informações e
práticas realizadas. Mesmo sem uma intenção deliberada, ou ao menos declarada, a
falta de privacidade da Arteterapia possui significado mais amplo do que simples
questão de locação de espaço, mais sim de uma gestão e manutenção da
institucionalização, do controle e domínio de corpos, identidades, comportamentos e
críticas que possivelmente deviam ser consideradas como conflito.
Nesse mesmo dia D. não quis entrar na sala, referindo-se a maus tratos que tinha
recebido. Não observamos nada, naquele momento, que confirmasse, ou não, a angústia
da idosa. Tivemos a impressão de que falava de percepções imaginárias, porém não
pudemos confirmar. Essa idosa geralmente se refere ao fato de machucar a perna ao cair
na rua ou na instituição e ao mesmo tempo demonstra gostar de dançar, mesmo que
rápida e suavemente, quando a chamamos. Apesar da dúvida que nos vimos no que foi
dito pela idosa, sua colega, L. apresentou durante a atividade, realizar movimentos
compulsivos. Ao final da reunião disse que morava ao lado da instituição e que tentava
ligar para a mãe e não conseguia (do telefone “orelhão” que fica na varanda da
instituição).
A reclamação das idosas além de representar, muitas vezes, momentos de delírio
e de demência, também pode ser relacionada à desconsideração de sua família, solidão e
problemas de ordem imaterial e subjetiva, porém atuantes e presentes. Problemas esses
que foram vistos, ouvidos e vividos em seu cotidiano. Sua atual vida (monótona e longe
da família) pode ter propiciado ou estar qualitativamente relacionada com
comprometimentos neurológicos e psíquicos. Desse modo seus delírios se apresentam
como opções de fuga e refúgio possível.
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Nesses e em tantos outros casos pode-se observar a manifestação do processo de
envelhecimento e as conseqüências da extensão da longevidade de nossa população na
ampliação do número de idosos que desenvolvem problemas cognitivos e físicos.
(Goldman, 2003; Stella, 2004;) A dependência decorrente dessa condição é reforçada
pela institucionalização. As precarizações da vida dos idosos são alimentadas na medida
em que a solidão e a quebra de laços propiciam a invisibilidade, a tendência ao silêncio
(objetivo e simbólico, falta de condições para exprimirem suas demandas e
individualidades) e reforçam o isolamento dos idosos.
Esse estágio era realizado em meio a essas condicionantes sociais e
institucionais, próprios de uma instituição total, uma casa geriátrica particular que,
contraditoriamente, disponibilizava alguns serviços para entretenimento e apoio aos
idosos e em muitos aspectos reforçava seu silêncio, distanciamento social por meio a
homogeneização de procedimentos.
Logo abaixo apresentarei a experiência empírica refletida etnograficamente com
foco nas relações sinestésicas da música. Como as atividades foram realizadas em
parceria com uma colega estagiária, mantive a primeira pessoa do plural.

4.4 – MÚSICA E IMAGEM NO ASILO

1) No terceiro dia de atividades (16/05/08), após a arrumação do espaço
(cadeiras, mesas, e som) reunimos o grupo e realizamos conversa informal em roda e
cantamos a marcha-rancho Abre Alas (composta por Chiquinha Gonzaga em 1899);
duas vezes. Responderam bem à música, essa era conhecida, fiz dinâmica com nome de
cada uma. Este nome era repetindo várias vezes. Utilizamos o aparelho de som e
trabalhamos com a sensação do ritmo através de música realizando uma expressão
corporal, danças e estímulo ao movimento. Observei a reação de curiosidade dos
funcionários quando dançamos com as idosas (eu e minha colega de estágio nos
revezando com o grupo). O aparelho de CD tocava música instrumental lenta. Fizemos
um relaxamento com trabalho respiratório. Foi bem significativo o fato de uma das
idosas ter levantado e dançado, mesmo durante o relaxamento. No início da atividade,
durante o trabalho com ritmo, pulso e pisadas no chão, uma idosa acompanhou e se
envolveu de tal forma que reproduziu, com palmas, uma variação rítmica que eu e a
música propúnhamos. Outras participantes não tentaram ou desistiram.
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Esse inusitado movimento da idosa enquanto utilizava uma música lenta, suave,
sem marcações fortes do ritmo, ou seja de etos apolíneo (Grout & Palisca, 1997) é
relevante porque, a meu ver, apontou o modo como o trabalho inicial influenciou no
segundo momento (relaxamento). Compreendo que a idosa teve seus conteúdos internos
mobilizados e entrou em um estado mais dinâmico desperto pelo etos dionisíaco
(Grout,& Palisca, 1997; Riter, 2007) evocado através das músicas populares (ó abre
alas), percussão rítmica e dinâmica com nomes (que correspondeu ao reforço e
evocação de sua identidade). Essa experiência aponta na direção da pertinência do
trabalho terapêutico com canções populares. A marchinha, além de evocar a memória
musical das idosa, também possibilita a associação com o carnaval, festividade
permeada de representações, cargas afetivas e significados para o grupo que serão
discutidos mais a frente. Esse público asilado, por sua vez apresenta-se marcado pelas
perdas, restrições institucionais e condicionamentos sociais (as relações de gênero e de
poder). (Py, 2004; Paulino, 2007; Maura, 2007)
Batucar, cantar e dançar expressa conteúdos internos importantes em seu
processo terapêutico, principalmente quando são associados à produção plástica. Sua
execução necessita de poucos recursos. Eu possuo uma iniciação musical (o domínio de
um instrumento musical harmônico, o violão, minha experiência com o canto é mais
limitada à participação em corais como barítono-tenor), porém esse tipo de abordagem
não é exclusivo daquele que toca um instrumento musical, e pode ser executado através
do apoio de um aparelho de som, e com o canto e percussão à mesa, com palmas ou
alguns instrumentos de percussão (chocalhos, por exemplo).

(imagem 24 – instrumentos de percussão)
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2) Durante o início das atividades desenvolvidas no oitavo dia (20/06/08),
iniciamos atividades com duas músicas ao violão. No meio de uma música errei sua
execução e o grupo percebeu que tinha me perdido e cantaram outra música. Observei
que foram se harmonizando, ou seja, que interagiam, se comunicavam e alcançaram
certo elo, porém sem trocar palavras, mas cantando. Ocorreu um momento de calma
porém de atenção. Elas estavam ali concentradas na atividade. Ao pedir que
escolhessem o CD que usaríamos, escolheram uma coletânea carnavalesca de um disco
de Sílvio Caudas. Escutaram essas canções e, improvisadamente, foi realizado um
debate com das idosas, uma conversa sobre o carnaval. Desse modo, descobrimos que
algumas não chegaram a brincar o carnaval.
O trabalho plástico com E.V.A. facilitou o bom andamento da atividade.
Tínhamos cortado algumas formas (quadrados, retângulos, linhas, curvas) com cores
diferentes e as idosas escolhiam e colavam. Após a execução do exercício perguntamos
sobre o que significa o trabalho para cada um. Também observamos que o grupo estava
mais falante, bem como mais presente. Durante a confecção dos trabalhos percebemos
uma idosa invadindo o espaço da outra, e que estavam ciosas dos materiais que eram de
cada uma.
Esse encontro reforçou meu entendimento quanto ao poder liberador da música
popular, sem negar o valor e aplicabilidade de músicas instrumentais, pois essas podem
ser utilizadas de modo significativo, porém compreendo que a utilização de músicas
populares possibilitou não só a comunicação em um grupo com dificuldades de
interagir, mas também favoreceu a eclosão de memórias e com elas o resgate e a
valorização da biografia das idosas. Desse modo foi possível sublinhar naquele grupo de
idosas a marca das relações sociais de gênero que se ainda hoje perpetuam o machismo,
em sua juventude eram muito mais intensas.
Considero que controle dos corpos e subjetividade dessas vem se constituindo
como uma continuidade, perdurando do período em que eram jovens, passando pelo
período da fase adulta e agora na velhice avançada. Inicialmente através da intervenção
dos pais, dos maridos e, em muitos casos, atualmente através dos filhos, via instituição
asilar. Cantar músicas carnavalescas, experiências que algumas não tiveram, foi uma
forma que o grupo encontrou de experimentar o que era proibido e construir novas
referências e identificações, e até novos papéis. Tendo em vista que esse movimento se
deu em idosas asiladas, então compreendo que a utilização dessa música, popular,
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dionisíaca, é uma forma de exercício de liberação e cura. Um movimento de libertação
em um contexto terapêutico que encontrou anos, ou melhor, décadas de castração e
isolamento do etos dionisíaco, do contato com a corporalidade, com a diversão e
fruição.
Reforçando a pertinência da relação música e imagem percebo que a evocação
das memórias via músicas carnavalescas propiciou tanto a comunicação entre o grupo,
quanto o melhor rendimento, ou a fluência da atividade plástica com E.V.A.
3) No décimo dia de atividade (04/07/08), quando conseguimos reunir o grupo
iniciamos o trabalho de música e percussão com palmas. Tocamos duas marchinhas e as
idosas demonstraram motivação e contentamento. Desse modo propusemos uma
atividade com massinha para as idosas. Na escolha do material buscamos evitar a argila
por conta da possível irritação que ela poderia provocar na limpeza das mãos. Diante
das características e limitações de cada uma o grupo realizou a proposta. Algumas
produzindo formas específicas, com alguma finalidade (teleologia), ou mesmo buscando
sentido para o que tinham produzido, outras simplesmente amassando e desamassando o
material e formando pequenas esferas.
Uma das idosas produziu uma forma com estrutura fálica que nomeou de “peixe
em pé”. Outras produziram flores, rostos de pessoas. T. I. demonstrou estar descontente
com o que produzia e explicamos que poderia desfazer suas formas e construir outra
coisa. Terezinha parecia feliz e nos pediu um palito de fósforo “para completar o gato.
O. (que geralmente senta ao lado de T. E.), também solicitou palitos. Ambas possuem
uma boa relação e apresentam suas condições mentais mais preservadas, apesar de
alguns comprometimentos motores.
Em meio à atividade plástica, Terezinha começou a cantar, espontaneamente, a
música Deixa a vida me levar, do compositor Serginho Meriti e interpretada pelo
sambista Zeca Pagodinho. O grupo acompanhou alguns pequenos trechos da música. O.
foi quem mais conseguiu acompanhar. Essa canção é recente e a fixação de sua letra se
deu entre as mais preservadas cognitivamente. Procuramos recitar uma parte da letra,
mas como não conhecíamos direito as idosas nos corrigiram: “(...) Confesso que sou de
origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez...”.
Desse modo, buscamos valorizar o momento e a sensibilidade das idosas
perguntando onde tinham aprendido a música. T. E. respondeu que aprendeu ouvindo
rádio (entendemos que se referia ao aparelho de som da instituição localizado à sala).
D., construiu um coração e disse que era para nós, como um presente simbólico. T. I.
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demonstrou que gostaria de saber nossa opinião sobre seu trabalho. Dissemos que sim e
perguntamos do que se tratava, qual era seu significado. Questionamos se ainda era um
peixe em pé. Mencionou que era algo “duro”. Explicamos que não tínhamos entendido e
a idosa nos disse que era um pão duro, porém não sabia dizer qual o tipo do pão.
Posteriormente informou outro tema para o mesmo trabalho: pé doente. Consideramos
interessante essa última caracterização, pois a idosa estava em convalescência já a
algum tempo de um machucado em um dos seus pés.
Compreendo que o canto e a marcação rítmica das marchinhas possibilitou que
as idosas fossem permeadas pelo etos dionisíaco presentes nas canções e no “clima”, ou
no caldo cultural do carnaval. Este é marcado pela abertura, permissão e da entrega à
alegria, ou seja, compõe um espaço permitido à liberação das energias psíquicas
geralmente represadas, os desejos e o contato com liberação de restrições. Para esse
grupo de idosas, algumas com oitenta e noventa anos, ou seja, pertencentes a uma
geração de severas restrições ao gênero feminino, a possibilidade de cantar e relembrar
essas canções favoreceu a vivência de conteúdos pouco ou nunca experimentados por
conta dos limites impostos pela sociedade, pais e maridos.
Também é relevante o aparecimento da canção deixa a vida me levar, que surge
do grupo no momento em que este está construindo esculturas em plastilina. Esse
momento revela que não só que a música ressoa no interior e favorece a expansão da
criatividade pela fluência da energia psíquica via trabalho plástico, mas que o trabalho
plástico ao revelar imagens também suscita canções. Essas podem ser encaradas como
ilustradoras da construção imagética, ou mesmo sendo uma amplificação desta
construção que pode, por sua vez, indicar outros caminhos paralelos, ou, ainda,
possibilitar ao terapeuta uma percepção mais aprofundada dos pacientes

(imagem 25)
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É interessante observar que os limites motores das idosas foram superados aos
poucos por conta do processo criativo propiciado pelo contato com as diversos materiais
expressivos (marchinhas, massinhas e samba). Através desses materiais o grupo
promoveu a construção de rostos, gatos, figuras fálicas e flores.
Percebo, em através dessa produção a concretização de algumas imagens do
psiquismo das idosas, ou seja, a expressão de sua libido, da energia psíquica (Jung,
1987; Silveira, 1997) do grupo. A medicação possibilitada pela plastilina favoreceu a
canalização dos conteúdos emocionais e imagéticos catalisados pela vivência musical,
corporal e rítmica. Além de possibilitarem a materialização de conteúdos simbólicos, as
massinhas também favoreceram a fluência da imaginação, da cognição e do
planejamento. Essa vivência configurou uma modalidade de vínculo entre música e
imagem. Desse modo, ao arteterapeuta que objetiva articular essas duas possibilidades
expressivas, cabe utilizar, com estudo e observação, os estilos musicais que podem
favorecer a comunicação com o grupo, coletando e catalogando desse grupo suas
preferências e interesses. Durante o processo arteterapêutico a ativação da memória
musical favorece a eclosão imprevisível de músicas e dados biográficos
interelacionados que podem e devem tanto ser valorizados e utilizados tanto no
momento em que surgem quanto pesquisados para aprofundamentos e resgates
posteriores.
4) No décimo quarto encontro (01/08/08) em meio à chegada do lanche (suco
juntamente com distribuição dos remédios) buscamos realizar o resgate da história
contada na semana anterior (história da pulga que acorda rato, gato, cachorro, idosa e
sua neta dormiam todos preguiçosamente um em cima do outro). Após o resgate da
história (da qual poucas lembravam) O. realizou uma interessante associação ao lembrar
fragmentos de uma história com animais. E disse, buscando evocar da memória, algo
como: “os quatro cavaleiros...” Lembramos e ajudamos com o nome. A idosa se referia
aos “Músicos de Bremen”. História alemã sobre animais (burro, cachorro, gato e galo)
que velhos começam a ser ameaçados ou julgados como inúteis pelos homens e se unem
em uma caravana indo para a cidade de Bremen tentar a vida como músicos e no meio
do caminho encontram e resolvem desafios (expulsam ladrões de uma casa garantindo
comida e moradia) com a união de seus talentos naturais. Posteriormente estudamos e
trouxemos essa história para o grupo diante da importância de ter sido relembrada,
espontaneamente por uma integrante do grupo e apresentar alguns elementos
extremamente relevantes para a condição do grupo e do trabalho que realizávamos na

100
Arteterpia, integrando música, trabalhos plásticos de contação de histórias. Os animais
eram velhos, assim como as usuárias e estavam sendo rejeitados e ameaçados, como
elas tinham sido e ainda eram. Essa rejeição era externada pelas idosas muitas vezes
como silêncio, outras como curtos comentários, frases ou palavras soltas e curtas, porém
contendo dolorosa experiência de isolamento, distância familiar e sujeição à lógica e
O.tização institucional. Na história aqueles que eram vistos como animais imprestáveis
eram em sua essência músicos, artistas e resolveram seu problema (alimento e moradia)
através do som: do brado, do grito, do seu canto natural, de sua reivindicação pelo
alimento, pelo cuidado e pela vida, através de sua arte.
Considero que a associação dessa história com a condição do grupo não é
aleatória. Sua significação é ampla diante de três fatores:
•

Foi evocada diante das imagens sugeridas por outra história que contamos sobre
animais;

•

Sua recordação se deu a partir de uma das idosas menos comprometidas (ou
seja, que estava com maior percepção de sua realidade);

•

E por conta de ter antecipado as atividades que iríamos realizar logo em seguida:
a mobilização de energias expansivas, dionisíacas, através de um brinquedo
popular antigo e a emissão de sons bem fortes pela instituição;
Propusemos ao grupo que realizassem um Balangandan: um brinquedo de fitas

coloridas milenar confeccionado e utilizado por mulheres de diferentes culturas e
épocas. Explicamos passo a passo às idosas como embrulhar as fitas coloridas em um
jornal. Elas escolheram as cores que queriam combinar. Diante da precariedade da
condição motora ou cognitiva apresentaram dificuldades. Aos poucos conseguiram
realizar o objeto, o balangandã. Orientamos quanto ao seu uso. Ao som do CD do
grupo Barbatuque36. Buscamos estimulá-las com atividades que remetessem à
corporeidade, ao feminino, ao movimento e a expressão. Desse modo, inicialmente,
afastamos as cadeiras e treinamos o manuseio do brinquedo. Posteriormente
distribuímos para cada uma um apito e a convidamos para cantar e dançar no pátio da
instituição. Levamos o grupo para fora ao som do violão. Procuramos levar M. J. para
fora para que ficasse integrada aos demais. A maioria nos acompanhou. Algumas
ficaram no pátio observando sentadas. Enquanto tocávamos músicas populares (Asa
36

O grupo destaca-se por uma sonoridade característica ao associar a suas músicas estalos, percussões e
vocalizações com o corpo inteiro. Sua música aponta na direção de associações fisiológicas, bem como ao
domínio rítmico e corporal.
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Branca, por exemplo) e folclóricas observamos a reação em alguns idosos da instituição
e repercussões nos funcionários desta. Ouvimos: “que barulhada!”; “que gente
maluca!”; “que maluquice!”;
Enquanto as idosas do grupo tocavam, bem forte, seus apitos, mexiam o
balangandã e os outros idosos da instituição olhavam. As idosas pareciam satisfeitas.
Como numa regência orientávamos para que tocassem forte e diminuíssem o som, para
que sentissem as diferenças dos volumes sonoros. A maioria não diminuiu, ao contrário.
A. L. gostou e apitou bem forte, N. cantou alto, M. D. também participou em pé. Uma
cuidadora observou abraçou-a, surpresa e contente com seu desempenho. A funcionária
administrativa sentou próximo de nós e ficou observando sorrindo o “carnaval” das
idosas. Ao final da atividade combinamos com o grupo que repetissem várias vezes e
bem alto: “eu estou viva!”. Elas o fizeram.
Essa experiência possibilitou diversos trabalhos. O uso do CD dos
Barbatuques com seu som de palmas e estalos corporais e a utilização de músicas
populares cantadas e tocadas ao violão quando foram somados aos apitos, cores e o
manuseio das fitas coloridas, suscitaram a evocação do etos dionisíaco no grupo. A
experiência possibilitou ao grupo se expressar no pátio da instituição com som,
movimento e cor. Compreendo que tanto a reclamação inicial dos idosos cadeirantes em
volta e as reações dos funcionários (que foram lá para entender e averiguar o que estava
acontecendo) dizem respeito a um momento de expansão da energia dos idosos que,
para os padrões deles, foi apoteótico, causou espanto, estranhamento, cruzou algumas
fronteiras do que era comum ou aceito e, em poucos minutos, foi ganhando a aceitação
da instituição (representada por uma cuidadora e uma funcionária administrativa) e dos
demais integrantes do asilo (que por sua vez também estavam permeados por muitos
dos limites e O.s desta, pois eram institucionalizados).
A vivência de conteúdos profundos e a eclosão da energia e etos dionisíaco
promoveram verdadeira apoteose entre as idosas, ecoando pela instituição, emitindo
som, ruído, quebrando o silêncio e promovendo a transposição, de limites. Observei que
também foi realizada certa integração entre as idosas do grupo de Arteterapia e os
demais asilados, integração esta ocorrida pela via do cênico, por conta da algazarra
(permitida e tolerada graças ao aval dado pela instituição aos estagiários de Arteterapia),
que rompe bloqueios através do som, do ruído e da afirmação da vida.
5) Durante o décimo oitavo encontro (29/08/08) arrumamos a sala e o pátio para
realizar as atividades em dois ambientes. No pátio dispusemos as cadeiras e o banco em
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uma arrumação circular de modo a propiciar que as idosas se vissem e interagissem
melhor, além do significado mais profundo sobre a formação circular. Tínhamos a
preocupação com a instituição por conta das cadeiras que iríamos ocupar para a
realização da atividade. Trouxemos ervas e plantas para estimular através dos cheiros a
memória e a criatividade do grupo. Conforme arrumamos o grupo no espaço demos
início às atividades. Enquanto isso uma cuidadora colocou as idosas que tomavam sol
para assistirem nosso trabalho, e de certa forma participarem do momento.
Cantamos músicas de roda e o grupo aos poucos foi cantando. Cantaram as
músicas mais conhecidas. Toquei as canções folclóricas mulher rendeira, alecrim, peixe
vivo, etc. Fizemos um trabalho corporal acompanhado pela canção pezinho (...oi bota ai
o seu pezinho...) onde marcavam o tempo forte da música com uma pisada mais forte.
Mesmo a idosa do nosso grupo que é cadeirante, e possui limitações motoras, participou
e se mexer. Usamos brinquedos cantados e diante do questionamento ao grupo de quem
lembrava de alguma música de roda ou brincadeira, O. puxou a canção oi, entrei na
roda. O grupo acompanhou. B. ficou no canto, mas participou. Observamos que as
idosas apresentaram variações das letras que conhecíamos. Quando alguém lembrava
um detalhe, o grupo ia em frente. I. continuou cantando após termos terminado aquela
parte da atividade. O grupo de idosas que estava em volta também participou cantando e
batendo palma, houve uma resposta muito boa delas. Perguntamos como estavam e
responderam que recordaram da infância com suas canções de roda. No final, pedi ao
grupo que gritasse a frase “eu estou viva!” várias vezes. Tinha consciência de que esse
brado não era uma demanda do grupo e da extrema relevância das atividades possuírem
ressonância com os desejos e necessidades dos usuários. Porém desejava evocar no
grupo essa afirmação da vida entre elas e diante da instituição que delas cuidava e as
observava.

(imagem 26 - Ervas e folhas)
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Cantamos músicas folclóricas relacionadas às plantas (alecrim, o cravo e a rosa,
etc.) de maneira a realizar a associação entre a atividade em círculo no pátio e aquelas
que seriam realizadas no refeitório. Ao levar o grupo para este espaço sentimos o cheiro
forte de comida, por conta da sala de atividades da Arteterapia (o refeitório da
instituição) ficar ao lado da cozinha.
Apresentamos três ervas (temperos): alecrim, camomila e cravo. Fizemos
associações e questionamentos entre as músicas e os temperos (o cravo, a rosa e o
alecrim...). Estimuladas pelo gênero dos questionamentos, as idosas citaram os tipos de
bolo que poderiam utilizar em sua receita com alguns daqueles ingredientes, tais como:
laranja, chocolate e doce de banana. Pedimos que sentissem o aroma das ervas de modo
a serem estimuladas também pelo sentido do olfato, e demos a elas uma base circular de
isopor e cola para iniciar o trabalho plástico. Mostramos como poderia ser feito e as
idosas focalizaram a atenção de tal forma que não ouviram mais o que dizíamos sobre
outros materiais. No final da reunião, confirmando que se empolgaram com a atividade,
disseram que “foram fazendo”. Concluímos o encontro repetindo algumas canções
folclóricas trabalhadas no dia.
A formação circular do grupo pode ser vista como uma busca por construir uma
derradeira mandala sinestésica. Tanto disposição em roda, emissão partilhada e
integrada de sons, memórias, cheiros e formas.
A experiência sinestésica que os idosos vivenciaram envolveu uma grande
diversidade de materiais expressivos e, portanto, atuou nos conteúdos internos variados
das idosas. O movimento físico e percussivo vinculado a músicas conhecidas propiciou
a lembrança de brinquedos cantados folclóricos aprendidos na infância assim como a
associação de canções com plantas e o manuseio e cheiro de ervas ativaram associações
e memórias ligadas ao universo doméstico (eram donas de casa, cozinhavam e
preparavam bolos). A dinamização propiciada pelo conjunto de linguagens artísticas,
sentidos foi reforçada tanto pela disposição circular das cadeiras, quanto pelo uso de
uma base circular para o trabalho plástico.
As recordações obtidas afirmaram a relevância da associação da música
folclórica e popular junto com a utilização de imagens tanto no resgate de memórias
quanto na afirmação de identidades, potencialidades e na concentração. Esses benefícios
são tão mais relevantes quando é considerada a clientela trabalhada: idosas asiladas com
déficit motor e mnemônico.
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6) No vigésimo encontro (12/09/08) buscamos retomar a exploração das
mandalas aplicadas a disposição do espaço, construção sonora e plástica, tendo em vista
potencializar a interação entre as idosas, bem como sua dinâmica interna e seu processo
criativo. Após a arrumação da sala e do pátio, trouxemos as idosas, novamente com as
cadeiras em disposição circular. Buscamos estimular o grupo que se soltasse,
experimentassem o som, que produzissem música. Experimentamos diferentes
instrumentos, seus timbres peculiares e seu volume. Esta prática deu-se concomitante ao
canto de músicas folclóricas e populares dos anos 40 e 50. Percebemos a tendência a
continuarem com o mesmo instrumento. A não ser uma das idosas que mencionou que
seu instrumento produzia um som forte demais e por isso, estava incomodada.
Realizamos uma dinâmica de regência e construção de arranjos espontâneos com o
grupo. Conforme alguma integrante explorasse algum timbre ou modo de tocar de modo
mais intenso e destacado aproveitávamos para repassá-lo ao grupo. Durante a atividade
foi necessária a adequação do instrumento com as percepções e capacidades motoras
das integrantes.
Após esse primeiro momento levamos o grupo para a sala onde realizamos uma
atividade de colagem em um suporte de isopor. O material dessa atividade consistia em
diferentes tipos de grãos, tais como feijões rajados com cores diferentes; favas e
Sementes de Girasol. Orientamos as idosas em como utilizar a cola na base circular e
percebemos que uma parte do grupo estava com dificuldades de realizar a proposta por
não ter conseguido entendê-la. A outra parte executou a proposta com mais fluência.
Percebemos que o fundo branco da base de isopor não é o suporte mais
adequado tendo em vista a baixa acuidade visual dos usuários, ainda mais acompanhado
de uma cola de cor branca. Para o futuro deveremos utilizar suporte e sem brilho e cola
colorida. Durante a atividade, apesar dos ruídos e sons altos da instituição
(eletrodomésticos da cozinha, sons vindos da sala) o grupo demonstrou interesse pela
atividade. I., que tinha feito uma relação entre fazer atividades e ficar doente, produziu a
imagem de um relógio. Esse trabalho foi diferente dos demais, pois a maioria do grupo
construiu formas com motivos circulares, e dos padrões repetidos da própria idosa que,
geralmente repete formas de bandeiras.
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(imagem 27 - Mandala de sementes)

Nesse encontro nosso objetivo era estimular a criatividade, a memória, a
integração e a sinergia do grupo relacionando diferentes seus sentidos (visão, audição e
tato) por meio da associação de vivências sonoras (experimentações percussivas livres
ou acompanhando o canto de músicas folclóricas) em disposição circular com trabalho
plástico que propiciasse a construção de mandalas com grãos.
A possibilidade do arteterapeuta associar a experiência musical com as
atividades plásticas foi exercida independente do uso de um instrumento musical
harmônico, como o violão. Cabe ao terapeuta permitir-se, primeiramente ter
experiências criativas com música e buscar estimular os usuários de seus serviços com
repertório conhecido e, principalmente, escolhido pelo grupo. A música popular
(folclórica ou não), enquanto patrimônio dessa clientela idosa, favoreceu sua criação e
comunicação não verbal, além de facilitar a manifestação de energias psíquicas por
meio da mediação dos trabalhos plásticos.
O desenvolvimento das atividades sonoras em roda no pátio e trabalhos plásticas
com base circular no refeitório correspondeu ao reforço de estímulos e a construção de
uma espécie de mandala sinestésica. Esta se deu através da ativação do tato e olfato
durante o contato com grãos; movimentos corporais com a marcação de pulsos e frases
rítimicas; veiculação da memória musical por meio do canto de canções de roda;
experimento de diferentes timbres e intensidade de volumes durante a percussão;
construção de imagens através da colagem em uma base circular.
Esse trabalho com materiais expressivos sonoros e plásticos possibilitou a
circulação e a expressão da energia psíquica do grupo. Em meio a sua prática entendo
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que foi possível para o grupo afirmar, novamente, sua capacidade criativa e exercitar ao
menos algumas facetas de sua autonomia frente à lógica institucional do asilamento, os
limites impostos pelo envelhecimento e o isolamento sócio-familiar.
7) Tendo em vista a pertinência e os conteúdos das atividades realizadas pelo
grupo, no vigésimo primeiro encontro (19/09/08), buscamos resgatar a atividade
anterior. As idosas lembraram dela dizendo: “colamos com grãos”. Explicamos o que
era uma mandala37 e propusemos um novo tipo de trabalho com mandalas. Trabalhamos
com M. D. o significado das imagens por conta dessa ser deficiente visual. Estava
disposta e desperta nesse dia. Apresentamos ao grupo gravuras presentes em papel de
presente colorido. Uma das idosas chamou minha atenção quando falou que uma
imagem poderia ser colada no centro (imagem com flores e corações). A partir desse
momento percebemos como a arteterapia estava propiciando as idosas experiências de
expressão de impressões, facultando associações e auxiliando no resgate e afirmação de
suas capacidades
Utilizamos como estímulo sonoro um CD com músicas de caráter circular, com
frases musicais que são retomadas, repetidas, espécie de mantras. A utilização de uma
melodia com características cíclicas objetivava amplificar os estímulos da atividade
plástica com base circular. Buscamos aproveitar a estrutura da música e o formato da
base de isopor para sugerir aos idosos a imagem do círculo e sustentar uma atmosfera de
acolhimento, de fluxo circular da energia criativa. Visávamos um aprofundamento da
atividade com “mandalas sonoras” e “mandalas plásticas”.

(imagem 28 - Mandala Sinestésica)
37

Mandala é a palavra sânscrito que significa círculo, uma representação geométrica da dinâmica relação
entre o homem e o cosmo. De fato, toda mandala é a exposição plástica e visual do retorno à unidade pela
delimitação de um espaço sagrado e atualização de um tempo divino. Coletado em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mandala_(s%C3%ADmbolo) em 28/03/2009
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Durante a atividade de colagem L. teve acesso a lembranças do passado, no
ginásio, recordando seu primeiro amor que nunca mais viu. Percebemos que o trabalho
plástico ativou suas recordações e a idosa escreveu a letra da música Carinhoso de
Pixinguinha (“meu coração, não sei por que, bate feliz quando te vê”). O que foi dito
pela idosa provocou um debate entre o grupo sobre os relacionamentos entre homens e
mulheres, os papéis atribuídos à mulher, bem como questões relacionadas ao namoro e
ao sentimento, além da importância do casamento e o significado do amor. D. sustentou
um discurso moralista e disse que não ficou com o rapaz de quem gostava e que não
tinha se casado. Apesar do comentário de outra idosa, que conhece sua história,
corrigindo-a e buscando relembrar que ela tinha casado, sim, e que teve filhos, D. disse
que flertava no baile, mas não deixava o rapaz a levar em casa, pois não queria namorar.
I., outra integrante do grupo debateu com essa idosa, pois para ela a mulher tinha que
casar e comentou que “toda mulher gosta de homem”. Com a recusa e a divergência de
D., I. a chamou de “burra” e depois comentou rindo que “o calor de um homem é muito
bom”.

(imagem 29 – Pixinguinha)

Analisamos o trabalho das idosas e por conta do comentário de L. sobre as
lembranças relacionadas com a canção Carinhoso. Então toquei a música ao violão. O
grupo cantou a música toda. Procuramos sugerir ao grupo que lembrassem canções que
também falassem sobre o coração. Para exemplificar cantamos o refrão da música Bate
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Coração38 composta por Cecéu Muniz, mas conhecida pela interpretação de Elba
Ramalho. Poucas responderam bem à música. Talvez não a conhecessem. Enquanto
buscava lembrar de outra, O. recordou a canção A Rosas não Falam39, composta por
Cartola40 Uma parte do grupo acompanhou a música, cantando a letra e consideramos
que a canção favoreceu o diálogo entre significados e imagens/lembranças das idosas.
Cantamos e tocamos a música “Bom dia”41. Ensinamos ao grupo repetindo cada estrofe
duas vezes. A resposta foi muito boa.
Pelas discussões que foram travadas no grupo compreendo que em meio a
relação entre a intercessão da melodia e de uma letra conhecida, ambas permeadas de
imagens, mas também de significados para as idosas, foi possível a eclosão e
materialização de conteúdos e significativos profundos para o grupo.
Compreendo que a discussão realizada entre as idosas ao vir à tona respondeu a
demanda do grupo de externar não somente suas memórias, mas também seus pontos de
vista a respeito da relação com o outro sexo. Em última análise a matéria que foi tratada
também pode ser relacionada às relações sociais de gênero que permeiam o processo de
envelhecimento e de asilamento. Se ainda hoje as relações demarcadas pela condição
desigual das mulheres em relação aos direitos e status dos homens existem, as
conseqüências e expressões dessas desigualdades estão mais presentes ainda nas idosas,
que são mulheres de gerações anteriores. Sua discussão representou um movimento de
vitalidade de questionamentos e afirmações de posicionamentos, desejos e amores. A
música popular serviu como catalisador das eclosões de memória e discussão a respeito
de modelos de comportamento e relacionamento entre homens e mulheres.
Compreendo que a utilização de músicas instrumentais, canções populares e
imagens possibilita que usuários da Arteterapia acessem lembranças e conteúdos
afetivos que podem ser trazidos ao presente, materializados e amplificados
simbolicamente pelos diversos materiais expressivos. A articulação entre música e
imagem nesse encontro teve início com uma música instrumental oriental de caráter

38

“Oi, tum, tum, bate coração/Oi, tum, coração pode bater/Oi, tum, tum, bate coração/Que eu morro de
amor com muito prazer”.
39
“Bate outra vez a esperança do meu coração (...)”
40
Angenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola,(1908-1980) Carioca nascido no Catete, criado
na infância em Laranjeiras e, posteriormente morador da Mangueira, na época uma favela insipiente. Foi
um talentoso cantor, compositor e violonista.
41
Bom dia (3x)/ Hoje eu estou tão feliz/Bom dia (3x)/ Meu coração é quem diz/ Bom dia (3x)/ Estou tão
feliz a cantar/ A natureza é tão bela que nos ensina a amar.
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circular42 que ao ser associada à atividade plástica favoreceu a vivência (atemporal) de
conteúdos biográficos e emocionais presentes e pertinentes no mundo interior de uma
idosa (uma relação amorosa passada do passado, mais ainda presente em suas
referências). Essa memória propiciou a escrita criativa de um trecho de uma música
popular extremamente conhecida e amplamente significativa para os brasileiros, a
canção Carinhoso. A experiência relatada com carinho pela idosa ao grupo promoveu
interessante discussão entre elas a respeito do comportamento da mulher e os papéis
sociais destinados a essa. Essa experiência retratou um processo de amplificação
simbólica que teve como base e veículo a influência e o ressoar sinestésico de diversas
linguagens artísticas e materiais expressivos. A discussão entre as idosas realizadas em
uma instituição total acerca dos papéis da mulher favoreceu a elas a abertura para o
questionamento e a reordenação de suas identidades tão marcadas pelo abandono,
passividade e submissão. Tal experiência apontou para o entendimento não só do etos
musical presente nos mantras, mas reafirmou a influência das imagens (mesmo aquelas
produzidas pela influência da música) e dos sons na sugestão e modificação de estados
do ser. Foi possível, desse modo, através da utilização de um estilo musical originário
da Índia articular alguns elementos da concepção musical metafísica da antigüidade ao
trabalho imagético, plástico e a música brasileira. O etos dionisíaco foi evocado através
do uso de canções e materialização de imagens. Foram mobilizadas energias psíquicas
do grupo, sua libido (Jung, 1987; Silveira, 1997) em meio ao debate sobre romance,
calor e prazer presentes no contato com o outro sexo. Esse movimento propiciou a
expressão das demandas emocionais do grupo, bem como seu centramento e interação.
8) Nas atividades desenvolvidas no vigésimo segundo encontro (26/09/08),
nosso objetivo era integrar som e imagem, aproveitando a relação sinestésica provocada
pelo trabalho plástico de L. que promoveu a amplificação simbólica da canção
Carinhoso, de Pixinguinha, dinamizando lembranças de sua vivência amorosa e
expressando-as através de imagens e pequeno texto. Após realizarmos conversa
informal com o grupo buscamos resgatar o encontro anterior onde tinha ocorrido essa
ampificação, inclusive cantando a música Carinhoso diversas vezes (com o
acompanhamento ao violão), de modo a gerar estímulos para a criação plástica que
tínhamos planejado. Essa consistiu na decoração de uma caixa que possuía uma de suas
42

A música na Índia, como foi apontado no capítulo um, estava associada a dança, cores e mitos e possui
uma visão profunda acerca da relação entre sons, imagens, funções psíquicas, saúde e a unidade do
cosmo. Sua influência na cultura grega (Marsicano,2006), da qual somos herdeiros, fornece subsídios
relevantes para que atualmente a articulação entre música e imagem possa ser utilizada terapeuticamente.
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faces transparente, em formato de coração. As idosas poderiam decorar a caixa por
dentro e por fora com colagem de diversos tipos de gravuras, temperos e grãos.
Percebemos que atividade propiciou bem-estar às idosas na medida em que possibilitou
a expressão de diversos símbolos e conteúdos internos por meio de colagens de imagens
que as idosas escolheram, bem como do cheiro de alguns temperos e a colagem de
grãos. M. D., apesar da baixa acuidade visual, participou ativamente da atividade
escolhendo os grãos e sua disposição, seu posicionamento na caixa.
Esse encontro reforçou a realidade do arteterapeuta em relacionar a música e a
imagem através do processo de amplificação simbólica. Aqui o símbolo trabalhado foi o
coração que tanto apareceu ao longo vários trabalhos do estágio. Corações e flores eram
recorrentes. Os grãos e feijões, juntamente com a música Carinhoso e a possibilidade de
colagem propiciaram um conjunto de estímulos sinestésicos que favoreceram a
expressão de elementos internos das idosas: imagens simbólicas diversificadas. O
procedimento adotado buscou propiciar o contato das idosas com sua bagagem
vivencial, seus conteúdos psíquicos, favorecendo seu centramento e seu processo de
individuação. Apesar de suas limitações cognitivas e motoras aquelas são pessoas
inteiras, complexas herdeiras de uma extensa bagagem vivencial e de conteúdos
internos que se expressavam com criatividade e sencibilidade. Os vínculos entre os
elementos sonoros e imagéticos foram explorados e reforçados na materialização de seu
processo de resgate de memória e de criação por meio de uma expressão plástica (a
colagem de grãos e imagens) em uma base com o formato de um dos símbolos que
reaparecia continuamente no grupo: o coração.
9) Durante o vigésimo sexto encontro (20/10/08), após a arrumação dos
ambientes do refeitório e da sala dos fundos da instituição, chamamos o grupo. Com as
cadeiras dispostas em círculo cantamos diversas músicas populares com o
acompanhamento do violão e marcação rítmica de palmas.
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(imagem 30 - Música, movimento e cores)

Oferecemos às idosas pedaços de TNT com cores diversifcadas. Esses foram
escolhidos pelas próprias idosas. Elas escolheram e buscamos estimular sua
movimentação com o pano colorido associando o ritmo da música com a manipulação
desse material.

(imagem 31 Música e expressão corporal

A idéia era que a música auxiliasse na expressão do corpo em espécie de “dança
com véus coloridos”. Observei que em dado momento as canções do CD que levamos,
mesmo as mais antigas, não chamavam a atenção do grupo. Tentando encontrar outras
músicas que elas conhecessem, nas demais faixas deste CD, as idosas lembraram-se de
algumas canções.
No momento do lanche, apesar do suco ter interrompido a atividade, observamos
que algumas idosas continuaram cantando. Através da integração da escuta e canto com
a manipulação dos panos buscamos estimular o grupo ativando suas percepções,
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atenção, memória musical e coordenação motora. Essa atividade contou com diversos
estímulos e foi complementada com a produção plástica do grupo.
Levamos os idosos para a sala da Arteterapia para que pudéssemos iniciar a
atividade plástica. Terminamos de cortar tiras menores de TNT para serem utilizadas
como toalhas para a mesinha de seu quarto e as distribuímos para as idosas. Esse
material foi utilizado no trabalho plástico.

(imagem 32 - Música, movimento e trabalho plástico)

Nosso objetivo era decorar, minimamente, o móvel do quarto delas, para que
sobre ele fosse colocada uma árvore de natal que seria enfeitada pelo grupo no futuro.
Essa árvore consistiria no corolário de diversas atividades e corroboraria com algumas
questões que destacamos como demandas do grupo43. Apresentamos várias figuras para
as idosas para que escolhessem e fizessem colagens nos panos. Considerando o estágio
de desenvolvimento que o grupo se encontrava e nossas avaliações quanto às demandas
deste buscávamos imprimir em nossas atividades uma programação que auxiliasse a
integração, comunicação e renovação (que seria simbolizada e reforçada por alguns
elementos do natal).
Perguntei sobre a festa de aniversariantes do mês e informaram que nessas festas
um músico contratado pela instituição toca várias canções. Segundo as idosas, elas
pedem as canções. Enquanto iam escolhendo a imagens, as idosas começaram a cantar
algumas dessas canções. Dentre essas lembraram de uma música italiana Volare, uma
portuguesa (um fado) e Trem das Onze (não posso ficar nem mais um minuto com
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Após a fase de diagnóstico observamos que o grupo apresentava questões relacionadas a sua interação e
seu vigor, sua presença e afirmação de sua identidade. Desse modo aproveitamos a proximidade do natal
para trabalhar a renovação e o renascimento presentes nos símbolos desta festa.
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você...). Após o canto dessas músicas, combinamos com as idosas de terminar a
confecção do pano no próximo encontro.
Desse modo, foi possível articular os objetivos planejados para a atividade:
trabalhar com a integração e renovação do grupo através de um conjunto de
experiências sinestésicas incorporando movimento corporal, imagem (por meio do
manuseio em movimento do TNT e posterior colagem de imagens neste) e música.
Ressalto a necessidade do arteterapeuta permanecer aberto e atento às demandas
e desejos dos usuários, planejando suas atividades a partir dos interesses e necessidades
desses. Essa forma de atuar, sem desvalorizá-los, favoreceu surpresas e respostas. Essas
chegam com o tempo, porém não no tempo do terapeuta, mas no das idosas. Articular
som, imagem, movimento foi possível, inclusive sem o violão, através do uso de CDs,
do manuseio de TNT, como se fossem lenços, que estimulavam o feminino, o corpo e
seu movimento através da condução de músicas. As repercussões dessas ações foram
significativas, apesar da interrupção ocorrida no momento do lanche, da hora da
medicação. Mesmo com a presença das cuidadoras com o suco e os remédios as idosas
continuaram a cantar e se mexer, mesmo com os copos nas mãos, isso ocorreu quando
eu pensava que na verdade estavam pouco interessadas, que a atividade não tinha sido
tão representativa, pois considerava que elas não tivessem entendido,pois demoravam a
dançar. Esse tempo que, repito, não é do terapeuta deve ser compreendido e respeitado
para que os frutos, os estímulos advindos do material expressivo possam mobilizar essas
usuárias.
Também considero interessante o fato que a canção Volare (na verdade Nel Blu
Dipinto Di Blue, ou Azul pintado em azul) tenha surgido no setting terapêutico. Essa
música é de 1958, composta por Domenico Modugno e Franco Miglacci. É significativo
o fato da lembrança dessa letra ter ocorrido após uma proposta, integrada, entre o canto
de canções, a “dança com véus “do TNT colorido e a produção plástica. As idosas
lembraram de uma canção em francês que possui uma letra permeada de imagens e
referências sinestésicas. Reproduzo44 aqui uma parte da letra traduzida da canção
italiana
Penso que um sonho assim/Não volte nunca mais,/Me pintava as mãos/E o
rosto de azul./Depois de improviso eu era/Pelo vento raptado/E começava a
voar/No céu infinito./Voar, oh oh!/Cantar, oh oh oh oh!/No azul pintado de
azul,/Feliz de estar lá em cima./E voava/Voava feliz/Mais alto do que o sol/E

44

Destaque do autor.
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ainda mais para cima./No azul dos olhos teus azuis,/Feliz de estar aqui em
baixo.

Em meio a essa letra surgem várias referências sinestésicas e advindas de um
sonho em que se improvisam sensações e experiências com expressões criativas
(pintura, música, e o movimento ascendente, o vôo), além da impressão na pele causada
pelo vento e pela tinta. Tinta essa que marca a identidade, a face, que colore o céu e
desperta emoções.
10) No vigésimo nono encontro (21/11/08), cantamos canções natalinas, durante
a atividade plástica (decoração da árvore de natal). Enquanto o grupo cantava, outras
integrantes da instituição do lado de fora da sala, na varanda ouviram e as
acompanharam, todas cantando também. Pude observar que mesmo as idosas com
dificuldades motoras estavam animadas em pregar os enfeites. Quando questionadas
sobre algo, só respondiam muito vagamente, tamanha era sua interação com o material
expressivo.

(imagem 33 - Música, percussão e símbolos natalinos)

Esse encontro apresentou a interessante relação entre o símbolo e a memória
musical. Compreendo que a teia de significados agregados na simbologia da árvore, nos
enfeites de natal e no universo mítico, religioso, que o compõe, bem como sua relação
com a família, propiciaram propiciou alegria, integração e motivação entre as idosas.
Após a cantoria com canções de natal o reforço e materialização dessas imagens pela
decoração dos pequenos pinheiros de plástico propiciou, de modo inverso, um processo

115
sinestésico: a associação da estrela (revestida de diversos significados simbólicos
coletivos e individuais), do enfeite da árvore, propiciou a eclosão da memória e canto de
uma canção popular: a canção As Pastorinhas (composta em 1934 por Noel Rosa e João
de Barro [Braguinha]). Constituiu-se um momento de paz, brilho e leveza entre elas e as
outras idosas sentadas e observando da varanda da casa. Essa ressonância foi possível
graças à associação de músicas e imagens que, no meu entender, evocou símbolos
pertinentes à coletividade e à biografia das idosas. Esses símbolos e experiências
partilhadas propiciaram a eclosão e o fluxo da energia psíquica das idosas.
11) Durante o trigésimo segundo encontro (12/12/08), após termos arrumado o
espaço e trazido as idosas, tocamos músicas ao violão utilizando livro de Marchinhas de
Carnaval modo que as idosas as escolhessem. Ofertamos a T. E., O. e outras idosas.
Inicialmente não se motivaram. T. E. se dedicou mais, demorando um pouco a escolher,
virando a página vagarosamente. Auxiliamos na escolha das músicas. Tocamos algumas
músicas T. I. como o teu cabelo não nega mulata. A segunda e terceira parte da música
não era conhecida com clareza pelo grupo. Também utilizamos o CD de Sílvio Caldas.
Procuramos estimular a percepção e memória do grupo perguntando se reconheciam o
cantor. Algumas idosas arriscaram adivinhar diversos nomes. A relação circulou entre
nomes de cantores da era do rádio. Reconheceram o estilo como antigo. O. foi quem
reconheceu a voz como sendo de Silvio Caldas.
Nem todas as músicas eram conhecidas. A canção Velho Realejo (composta por
Custódio Mesquita e Sadi Cabral em 1940 e interpretada por Orlando Silva e Silvio
Caldas) foi reconhecida, apreciada e cantada por I. que lembrou e contou as músicas
continuamente e baixinho. Esta canção propiciou que I. lembrasse de sua mocidade.
Cantou o trecho várias vezes. Pareceu que o mesmo ficou ecoando na memória, pois ela
o repetiu muitas vezes.
Essa experiência ilustrou a potencialidade da música poder evocar lembranças,
por conta de sua identidade com a vida, com o tempo (Dreher, 2005). A circularidade da
canção favorece essa sintonia com o tempo subjetivo presente nas memórias. Isso
ocorreu no grupo apesar de lidarmos com idosas com precarizações cognitivas.
Em um momento em que o grupo cantava e realizava experimentações rítmicas,
Taís fez um “arranjo” cantando “oi, oi, oi ,oi...” no contra-tempo do pulso da música. A
idosa demonstrou vitalidade e interação na atividade. A convidamos para dançar e as
idosas ficaram observando. T. I. reagiu com movimentos e cantando o refrão da música.
Após o momento da música propusemos que cada uma preenchesse uma bolsa com os
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trabalhos realizados durante os meses de Arteterapia. Algumas idosas pararam para
observar o que tinham feito, muitas não lembravam.
Essa experiência foi extremamente interessante por revelar que as idosas, mesmo
possuindo em ser repertório musical uma gama de músicas antigas (afinal são de
gerações anteriores), não necessariamente conhecem todas as músicas de sua mocidade
ou fase adulta.
Compreendi através do contato com essas idosas de que a crença de que um
grupo de mulheres velhas e asiladas teria ressonância espontânea com um repertório
musical simplesmente de músicas antigas deve ser superada pelo arteterapeuta que visa
trabalhar com idosos com o nexo música e imagem. Eu costumava levar diversas
canções que eram tocadas e cantadas com sucesso em outros espaços dedicados à
assistência a idosos (por exemplo em minha atuação profissional junto a projetos de
convivência de idosos, como Assistente Social) e que observava que não eram
conhecidas pelas idosas da casa de repouso em que realizava o estágio. Não eram tão
conhecidas ou, ocasionalmente, “não funcionavam”, não eram interessantes para o
grupo. O gosto do grupo por determinadas músicas foi construído por questões
subjetivas, familiares, históricas, socioeconômicas e até mesmo por conta da expansão
dos bens de consumo e dinamização do comércio45.Assim como não conhecemos ou
não nos identificamos pela totalidade das músicas produzidas na contemporaneidade,
elas também não tinham interesse, necessariamente, em músicas antigas. Algumas
canções, inclusive, mais atuais, eu não conhecia, ou não dominava, e as idosas que
tinham memórias mais preservadas demandavam e cantavam trechos destas músicas.
Como, por exemplo, o samba Deixa a vida me levar (composta por Serginho Meriti e
Eri do Cais em 2002) e interpretado por Zeca Pagodinho. Possivelmente essa canção foi
sedimentada na memória das idosas por conta da associação de alguns aspectos de sua
letra e de sua presença nos meios de comunicação. Certamente a memória musical do
grupo registrava muitas canções antigas, porém era seletiva. Preservava canções
significativas em sua biografia e extremamente vinculadas pelos meios de comunicação.
Esses sim com grande responsabilidade por tornarem populares músicas que,
originalmente, são distantes das referências dos sujeitos.

45

Falo aqui da expansão dos meios de comunicação e sua intervenção em nossa cultura ocorrida no
século XX, inicial e notoriamente pelo rádio e posteriormente pela televisão.
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CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

(imagem 34 - Formas e tons)

Como expus na introdução deste trabalho, a escolha do tema deu-se por conta de
minha trajetória pessoal e formação profissional na área de Serviço Social. Esta
trajetória foi marcada pela busca em integrar objetivos e práticas profissionais com os
benefícios das artes, em especial a música, principalmente no trato com idosos.
A pesquisa desenvolvida com esse segmento etário é relevante diante do
conjunto de perdas simbólicas, físicas, sociais e cognitivas que alguns idosos sofrem,
especialmente, aqueles que são moradores de instituição de longa permanência, em
especial as mulheres, por conta da diferença de poder presente historicamente nas
relações de gênero. A expansão da longevidade e o crescimento do segmento idoso
propiciaram a ocorrência, cada vez mais acentuada, de precarizações e cronificações de
sua saúde, inclusive ampliando os casos de processos demenciais.
Diante da revisão bibliográfica e da pesquisa etnográfica realizadas nesse
trabalho, compreendo que o acolhimento desse segmento em uma proposta de troca e
mútuo aprendizado, ativação de sua memória musical e de sua corporeidade, bem como
o resgate de elementos de sua biografia e a evocação e materialização de imagens,
apontam possíveis meios de comunicação, tratamento e interação com os idosos.
A Arteterapia pode contribuir com esse processo por se tratar de uma disciplina
transdisciplinar que busca integrar o sujeito através do uso articulado das artes. A
possibilidade de integrar som e imagem à prática arteterapêutica pode dar-se na medida
em que o arteterapeuta tome consciência do domínio do som a sua volta e de sua própria
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musicalidade. A consciência desse contexto sonoro pode propiciar maior profundidade e
envolvimento no trato com os pacientes.
Considerando que as diferenças e hierarquias entre as artes são convenções
acadêmicas, as possibilidades de intercâmbio entre os sons, movimentos corporais,
imagens, símbolos e lembranças estão estreitamente interligadas e possíveis de serem
utilizadas no processo arteterapêutico.
Desse modo, a prática da Arteterapia, essencialmente sinestésica, inter-relaciona
sentidos, estímulos, artes e saberes interdisciplinares, pois é concebida enquanto a
articulação entre diferentes modalidades expressivas e tem como objetivo o tratamento e
a harmonização do ser. Sua prática, permeada pela criatividade e diversidade, ao
utilizar-se da integração entre a música (que suscita imagens e associações sinestésicas
diversas, incluindo a possibilidade da expressão corporal) e o universo das
possibilidades plásticas, propicia impactos e repercussões favoráveis ao processo de
autoconhecimento e individuação dos sujeitos.
Dessa forma, em meio à atuação com idosos, o olhar da Arteterapia pode
propiciar através da utilização da música (que possui expressões rítmico-corporais,
melódico-textuais, e mnemônico-imagéticas) a manifestação de imagens, símbolos e
sons que favoreçam o fortalecimento da identidade, o resgate da memória, da
potencialidade criativa e auxiliem no processo de individuação e integração dos sujeitos,
bem como o relacionamento entre grupos.
Através dessa articulação imagética e sonora, as idosas observadas
manifestaram, em algumas ocasiões, a eclosão de lembranças. Compreendo que esse
resultado foi possível diante da integração que realizei entre uma condução respeitosa e
afetuosa construída com o grupo e o somatório de abordagens sinestésicas (aonde
convergiram e se relacionaram canções populares, movimentos e produções plásticas).
Compreendo que essa conjunção auxiliou no processo de afirmação e dinamização de
suas potencialidades criativas, afirmação de sua identidade cultural e expressão de seus
conteúdos internos.
A associação sinestésica das diferentes linguagens expressivas favoreceu o fluxo
da energia psíquica do grupo, que através da criatividade musical e plástica expressou e
afirmou suas potencialidades criativas. Em meio à realidade de seus limites cognitivos,
motores e institucionais, foi possível constatar momentos de expressão de sua
individualidade e de sua vontade. Essas manifestações não se limitando apenas a
colagens e pinturas, também demarcaram coreografias, preencheram o espaço e tempo,
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ecoando pela percepção dos funcionários e outros moradores da instituição com
batuques, gestos, percussões, improvisos vocais e canções.
Articular a música (com seu ritmo e canto) com histórias, coreografias, temas e
músicas de carnaval, com pinturas e colagens teve profunda significado, pois resgatou,
junto às idosas, práticas relacionadas ao arquétipo dionisíaco aqui manifesto no
movimento que as idosas realizaram em direção à temática do carnaval, bem como
diante das experiências com percussões e certa demanda de algumas idosas por dançar.
Além desses movimentos em direção a práticas criativas, as idosas em certas ocasiões
também contestaram posicionamentos . Compreendo que essa contestação correspondeu
ao exercício de sua autonomia. Exercício esse, que estimulei através de canções
populares, que, posteriormente, foram se atualizando pelas idosas. Essas demonstraram
a necessidade de adaptação do repertório musical tocado nos encontros (incluindo,
algumas vezes, canções mais recentes).
Em meio a esses salutares momentos de contestação da condução arteterapêutica
e mesmo da postura ou conduta de alguma colega, observei no grupo a eclosão da
criatividade e de sua interação através da recordação de memórias, arranjos sonoros,
construções imagéticas, bem como a melhoria na comunicação das participantes. Tais
resultados apontam para o entendimento de que houve a mobilização do dinamismo
psíquico das idosas, de sua libido, de sua música interna e externa.
Esse movimento de vida, da energia vital, ou seja, da libido das idosas, no
ambiente arteterapêutico foi canalizado por várias experiências sinestésicas onde o som,
movimento e imagem puderam fluir. Essas experiências favoreceram a criatividade e
(apesar das limitações e dos indícios de casos de demência no grupo) até mesmo
favoreceram o centramento, o resgate de memórias, as histórias familiares e as bagagens
culturais. O grupo exercitou a criatividade por meio da produção de arranjos musicais e
coreográficos, além de materializar imagens. Imagens essas não só pintadas ou coladas,
mas também sugeridas por letras de canções, eram carregadas de conteúdos do
psiquismo de cada integrante, bem como das demandas mais gerais do grupo. A
contínua configuração de imagens e textos com referência a flores, corações e família
expressa muito bem a demanda e o reconhecimento pelo afeto e pertencimento.
A eclosão de memórias em meio a idosas asiladas e freqüentemente esquecidas
não só afirmou o poder da música popular na produção e resgate de imagens, mas
também sua ressonância com outras modalidades expressivas relacionadas ao universo
da musicalidade. Os estímulos musicais dionisíacos propiciaram: a construção de
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arranjos percussivos no corpo (marcações rítmicas com as mãos), em objetos
(instrumentos musicais e batuques à mesa), bem como favoreceram a manifestação de
movimentos corporais construídos livremente pelas idosas.
Compreendo que esses efeitos foram possíveis de se realizar entre idosas com
limitações físicas e cognitivas que vivem em isolamento sócio-familiar por conta das
potencialidades latentes em todos nós e a possibilidade de sua eclosão por meio da arte,
em especial da música. Conforme apontei no início desse trabalho, os efeitos
terapêuticos da música foram utilizados em todas as culturas e períodos da antigüidade.
Algumas iniciativas atuais, em campos de conhecimentos diversificados, vêm buscando
resgatar, pesquisar e desenvolver esses conhecimentos.
Compreendo que através da utilização da música popular, é possível mobilizar
os recursos integradores dos idosos, resgatando memórias, manifestando imagens e
conteúdos simbólicos profundos, fortalecendo identidades e favorecendo uma
criatividade sinestésica, tendo como eixo a música. Música essa que é entendida de
modo ampliado, para além do simples aspecto sonoro, podendo ser associada a outros
sentidos e níveis de consciência, tais como movimentos, imagens e símbolos e
percepções. Desse modo compreendo que é possível e relevante trabalhar a
individuação dos sujeitos por meio de uma musicalidade, que por sua vez, se expressa
imageticamente, em mão dupla. Essa musicalidade pode tanto dar subsídios ao trabalho
plástico (por conta do conteúdo que aflora ou mesmo pelo “clima criativo” que
propicia), quanto a partir desse, bem como de outras expressões criativas (histórias,
fragrâncias e perfumes, danças e movimentos), constituir arranjos melódicos e rítmicos,
evocar memórias musicais e constituir verdadeiras mandalas sinestésicas. A canção
popular aqui configura-se como um eixo, outras vezes como um manancial onde a
palavra cantada, melodia ouvida, batuque percutido e dançado (com todas as fibras do
ser) transcendem sons emitidos ou movimentos realizados. Essa forma de arte se
assemelha mais com a imagem da ponte: é um facilitador da expressão do ser.
Possibilita a comunicação entre o exterior e o interior. Sua natureza é material, e ao
mesmo tempo sutil, interior ou mesmo biográfica, mas também arquetípica e coletiva,
manifesta conteúdos psíquicos profundos, mas também significados culturais, e serve à
expressão de representações, de imagens e símbolos construídos e sustentados
coletivamente
Os efeitos sinestésicos possibilitados através da relação entre o som, a imagem e
o movimento repercutiram nos sentidos das idosas asiladas e falaram de um ser humano
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que não se define unicamente pelas suas limitações, mas que é, essencialmente, uma
totalidade, que possui memórias, emoções, que vibra, pois está vivo e pode produzir
movimento, som e imagem.
Essa totalidade transcende os aspectos mais precarizados da condição de saúde
das idosas institucionalizadas. A seletividade de sua memória musical falava também de
sua totalidade, pois preservava elementos de sua vivência, seu patrimônio. Evocar esses
significados, sons e imagens associadas através da música exige que o Arteterapeuta
possua, minimamente, disposição para alguma pesquisa em torno do repertório a que o
usuário de seus serviços, ou seu paciente esteve e ainda está exposto. Ter conhecimento
do repertório mais conhecido de outras gerações é importante, porém não basta. As
surpresas podem ser contínuas: os idosos podem não conhecer ou ainda não valorizar as
canções pesquisadas. É fundamental considerar seu gosto, saber daquilo que gostam ,
seja do passado ou mesmo do presente, até porque, geralmente, as instituições asilares
possuem aparelhos de TV e rádio e deixam os idosos por longo tempo na frente destes.
Além do aprendizado de novas canções, muitas vezes esses meios de comunicação
podem atualizar seu repertório, “refrescando” canções antes esquecidas ou pouco
valorizadas. O terreno não é tão previsível quanto se pode imaginar, pois está sujeito a
mudanças e surpresas, principalmente quando se trata das músicas populares e as
associações que indivíduos e grupos podem realizar por meio delas.
A imagem abaixo pode sintetizar essa reflexão: após estímulos musicais uma das
idosas produziu esse trabalho. A idosa escolheu essa imagem lembrando que tinha
estudado piano quando mais nova. Essa abordagem, com som e imagem no contexto da
Arteterapia, busca, através da sinestesia musical, trabalhar a produção de significados e
emoções.
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(imagem - 35 -Música e imagem, um caminho com coração.)

A utilização integrada das diferentes linguagens artísticas junto às idosas
suscitou o centramento por meio da manifestação da emoção, do pensamento e da
participação dos usuários. Inclusive levando sua crítica até mim. Crítica essa bem vinda
numa relação terapêutica em que se buscou o fortalecimento da identidade cultural, da
autonomia e dos potenciais criativos das idosas. Ocasionalmente algumas delas
apontavam que eu cantava ou tocava uma música incorretamente, errando na afinação
ou na divisão rítmica da canção. E era verdade, pois a conheciam melhor do que eu. O
próprio reconhecimento do erro em um clima de cordialidade favoreceu que
percebessem que possuíam seu saber e que tinham algumas coisas a passar e a ensinar.
Quando eu não levava o violão elas perguntavam-me qual tinha sido o motivo. Além
desses questionamentos, também realizaram assertivas em outras questões relacionadas
à realidade social que acabava sendo debatida em meio às atividades. Fui abordado, de
modo bem direto em certa ocasião, a respeito de meu posicionamento político-partidário
nas eleições para prefeito. Essa postura contestadora, como já mencionei, na análise
etnográfica, foi de grande significação, pois demonstrou que o grupo estava em um
processo de mobilização de seus núcleos de saúde, ou seja, apesar dos limites
institucionais, cognitivos e motores, sua crítica, criatividade e contestação apontavam
processos de cura.
Processo esse, para minha surpresa, que não se circunscreveu ao setting
arteterapêutico. A mobilização possibilitada pela relação e reação sinestésica músicamovimento-imagem favoreceu expressão dos conteúdos internos das integrantes do
grupo, mas também possibilitou a ressonância nos demais idosos e algumas
funcionárias da instituição.
A reação inicial de indiferença com o espaço das reuniões (por conta da
circulação de profissionais e de outros idosos através da sala, que era pequena e
exposta), foi seguida de estranhamento, curiosidade e, posteriormente de interação com
produções sonoras e plásticas das idosas. A surpresa por parte das funcionárias quanto
ao fato de algumas idosas levantarem e começarem a dançar ou mesmo por elas
cantarem batucarem de modo mais efusivo fala de limites e percepções consolidados em
uma estrutura institucional fechada sendo minimamente mexidos e desafiados.
Também fui surpreendido pelas idosas, principalmente quando, após algum
investimento em estimulá-las, começava a achar que não responderiam e, no tempo
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delas, logo depois produziam arranjos vocais, percussões sincopadas, imagens,
sugestões de formas, recordação de histórias e canções.
Esses resultados são frutos da relação construída com as usuárias e dos
benefícios da abordagem arteterapêutica, em especial do uso da música popular no
estímulo da criatividade, da dimensão rítimica-corporal, bem como da materialização de
significados e imagens.
As demandas das idosas por música de carnaval, recordação de um conto
popular que associava a superação da solidão e abandono por meio da prática musical
(músicos de Bremen), composição de arranjos vocais e rítmicos e manifestações
espontâneas de expressões corporais corresponderam com um trabalho que atuou e
ressoou em nível orgânico, sonoro e imagético.
Apesar de ser músico nada impede que o leitor que não seja iniciado em um
instrumento possa atuar, no contexto da Arteterapia, com música. Este pode levar CDs
e, principalmente, cantar com os pacientes vendo a música como uma produção
simbólica de atuação terapêutica.

(imagem 36 - Chocalhos)
O trabalho rítmico e a expressão corporal também podem ser recursos sem custo
ao utilizarem partes do corpo (através de palmas, e batuques à mesa, por exemplo), ou
ainda a baixo custo ao comporem as bases para a produção plástica de instrumentos
percussivos, tais como chocalhos e apitos adornados com cores e motivos diversos.
Reforço que a música popular pode ser extremamente relevante para o trabalho
terapêutico em que o terapeuta mantenha uma relação aberta com o paciente. Estimular
que esse paciente: crie; recorde; sugira; e participe da escolha de repertório musical é
fundamental para um processo de comunicação e expressão profundo. Relembro aqui
que se a música expressa e atua em dimensões acústicas, psíquicas e fisiológicas,
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também possui sua contraparte étnica e cultural. Nada melhor do que estimular aos
pacientes que apontem as músicas que são relevantes para eles. Essas, juntamente com
tantas outras que podem ser apresentadas, serão as pontes que facilitarão a comunicação
não verbal, imagética e profunda com os conteúdos a serem trabalhados.
Como expus no início do trabalho, a música é mais do que simples arranjo de
sons, pode ser associada a diversos níveis de percepção e formas de ser (etos apolíneo e
dionisíaco), mas também ao movimento, imagem e à emoção. Através da música os
gestos, coreografias, formas, memórias e símbolos se desvelam porque todas essas
expressões sinestésicas da criatividade são uma só coisa.
Em meio a essas questões, a canção popular se afirma como uma produção
veiculada para uma coletividade e refletindo as demandas e identidades da mesma.
Dentre essas as chamadas de canções tradicionais ou folclóricas, além de possuírem a
relevante conexão com outras matrizes culturais que formaram nossa identidade
brasileira, possuem elementos arquetípicos resgatados e atualizados pelos povos no
transcorrer do tempo. Lidar com profundos elementos simbólicos aos quais as canções
populares estão vinculadas seja pela ancestralidade, ou mesmo por conta das
experiências e saberes que a memória dos sujeitos retém e associa corresponde com
mananciais de identidade, integração e saúde.
Compreendo que aqueles que se predispõem a atuar através da Arteterapia com
idosos institucionalizados devem ter em mente que:
•

são extremamente relevantes leituras sociológicas e gerontológicas prévias para
que auxiliem na demarcação das determinações estruturais, históricas e culturais
que condicionam a realidade etária e sócio-familiar dos pacientes, bem como as
disposições gerais da dinâmica institucional dos asilos (atores, normas e lógica
funcional das atividades neles realizadas).

•

a aliança dos pressupostos e práticas da Arteterapia com diálogo com o outro
olhar etnográfico associado à percepção da Paisagem Sonora e da dinâmica
institucional favorece uma otimização da apreensão e acolhimento das
demandas dos usuários e a busca pela sua mediação, dentro dos limites e
potencialidades da intervenção arteterapêutica.

•

a produção expressiva que, de modo participativo, lance mão dos conteúdos
simbólicos por meio da interação imagética com a música popular pode auxiliar
de modo significativo no resgate de memórias, dinamização de emoções,
desenvolvimento da criatividade e centramento dos idosos;
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•

o uso da música no contexto arteterapêutico demanda menos o conhecimento
formal de um instrumento musical e mais a experiência da própria musicalidade
do terapeuta. Estimular um grupo a cantar músicas conhecidas, acompanhar um
CD com canto e marcações percussivas e propiciar a construção imagens a partir
de músicas, ou ainda compor tendo como base histórias ou produções plásticas é
possível. Para tanto cabe ao Arteterapeuta se propor a escutar e explorar a
sonoridade do próprio corpo e do ambiente, assim como se permitir a vivenciar a
amplificação simbólicas de imagens (porque não provinda de sonhos?),
trabalhos plásticos, textos e sons (e por que não compor canções?).

Considero que as questões, acima assinaladas, podem auxiliar os Arteterapeutas a
contextualizarem as complexidades presentes no processo de envelhecimento e na
institucionalização, bem como a vincularem seu olhar e intervenção expressivas aos
benefícios e potencialidades da música em sua abrangência sinestésica.
A atuação com esse grupo etário exige do terapeuta, minimamente, uma
disposição para pesquisar e conhecer os estilos e artistas mais conhecidos que as
gerações anteriores tiveram contato. A especificidade do grupo se manifestava também
na diversidade de comprometimentos (físicos ou cognitivos) e na sua formação etária.
No grupo a minoria nasceu na década de 40 do século XX. A maior parte nasceu entre
as décadas de 20 e 30. Essa diferença expressava-se não somente na diversidade de
comprometimentos (as mais novas, coincidentemente, apresentavam problemas
motores, porém possuíam boa cognição, as mais velhas oscilavam sua percepção e
memória, além de apresentarem alguma dificuldade na locomoção), mas também o
contato com repertórios musicais diferentes e o acesso a educação, e vivências
diferenciadas do status feminino. As mais novas trabalharam fora de casa e
testemunharam, mais de perto, quando ainda jovens as mudanças nas relações de
gênero. Observo aqui a convergência de diferentes fatores do processo de
envelhecimento expressos nas culturas que cada período histórico legou às várias
frações desse segmento etário. Essa diversidade longe de caracterizar os velhos como
um segmento monolítico, uniforme e entregue as mudanças biológicas deixadas pelo
tempo reforçam o entendimento do envelhecimento como um fenômeno complexo que,
apesar de estar influenciado por fatores biológicos, é socialmente construído (Goldman,
2003; 2004). Dentro do grupo, além das diferenças etárias observei que as idosas em
sua trajetória apresentaram acesso desigual a bens e serviços. Infelizmente durante o
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estágio não foi possível confirmar impressões acerca da história e das condições
socioeconômicas delas de modo mais completo por conta da exigüidade do tempo
disponível para as atividades do estágio.
A música popular favoreceu a vitalização das idosas através do etos dionisíaco
expresso na alegria, festa e celebração. A liberdade e expansão evocadas, juntamente
com as memórias, sonhos e desejos, favoreceram o contraponto e o confronto entre as
disposições mórbidas e fixas (provocados pelo asilamento e as conseqüências de um
envelhecimento com mais precariedade) e os sonhos das idosas, seus desejos de
mudança, movimento e vida.
A resposta das idosas aos estímulos sinestésicos corrobora para o entendimento
de que o trabalho arteterapêutico relacionando música, imagem e movimento favoreceu
a eclosão de seus núcleos de saúde. Expondo de uma maneira didática e linear entendo
que a os resultados obtidos foram possíveis através:
•

da relação de carinho e respeito construída com o passar do tempo entre
terapeuta e paciente;

•

os estímulos cognitivos e imagético propiciado pelo etos dionisíaco da
música popular;

•

do horizonte expressivo possibilitado pela expressão plástica;

Porém, compreendo uma compreensão mais integrada e sinestésica dos
estímulos pode ser mais elucidativa. Afinal o intercâmbio entre os movimentos
corporais, danças, percussões, canto de canções, colagens e pinturas propiciou não só a
expressão de sua libido, mas favoreceu o diálogo entre suas vontades (de escolher essa
música, aquela cor, aquele timbre, lembrar a história ou produzir tal forma), desejos e
opiniões.
A energia, o etos do carnaval, dos folguedos por muitas não vivido por conta da
castração de familiares, as mandalas sinestésicas associando cheiros, lembranças,
canções folclóricas e memórias pode reforçar e trabalhar a sinergia, integração e
identidade das idosas.
O aumento do diálogo, algumas discussões e contestações junto às colegas e
reclamações com os próprios arteterapeutas afirmam um movimento de vitalidade e,
portanto de cura. Essa manifestação das individualidades das idosas
Essas idosas foram historicamente castradas pelos pais, maridos e pela
sociedade. São mulheres que nasceram antes da liberação sexual do século XX e diante
de toda uma vida voltada para a família vivenciam as repercussões do processo de
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envelhecimento (expresso no aumento da longevidade e mudanças em seu status frente
ao sistema produtivo e seus vínculos sociofamiliares). Desse modo, sua invisibilidade
ou mesmo seu silêncio de voz e vez em uma sociedade consumista e individualista são
reforçados, cotidianamente, pela lógica institucional homogeneizente da instituição
total, da casa de repouso.
Sua reação aos estímulos rítmicos, sonoros, imagéticos e plásticos não se deu no
tempo do terapeuta, do meu modo, mas dentro dos limites e potencialidades daquelas
mulheres. Foi crescente e desafiador, rejeitou sugestões e imposições (mesmo que
através de músicas antigas) externas a sua vontade e aderiu ao convite por participar,
trocar e criar.
Em meio ao silêncio travou-se um diálogo entre as musas (as artes), entre
heroínas e damas (mulheres), um bardo/menestrel (o arteterapeuta) em um castelo (o
silêncio enclausurante da instituição total, belo, cuidadoso e fechado).
As reações e arranjos rítmicos e melódicos feitos com palmas, batuques à mesa,
nos instrumentos percussivos, com vocalizações e até com algumas coreografias danças
me surpreendiam. Essas eram as expressões de seus núcleos de saúde, da totalidade do
ser.

(imagem 37 - Percussão e arranjos criativos)

Quando as subestimava surpreendiam-me com sua musicalidade, e com a
produção de síncopes rítmicas, imagens e traços delicados. Diante do processo
terapêutico as idosas demonstraram suas potencialidades e capacidades criativa. Essas
se manifestavam ,apesar da falta de experiência com pincéis, descrença na possibilidade
de desenhar, dificuldades motoras e até a baixa acuidade visual.
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Compreendo que se por um lado a música possibilitou o suporte indireto na
fluência criativa de imagens simbólicas, por outro, também facilitou intervenções
diretas ao fazer ressoar e propiciar a manifestação de desejos, e demandas há muito
suprimidas.
Conforme minha relação com as idosas se aprofundava, observei a permuta de
um mútuo conhecimento e confiança. Pude observar que os estímulos sonoros e
imagéticos propiciaram uma ordem crescente de experiências sinestésicas e associativas
que favoreceu propiciou respostas relevantes, as vezes surpreendentes, dentre as idosas.
As canções que foram associadas ao carnaval, (celebração essa a qual algumas
das idosas foram, impedidas de participar por conta da interdição promovida pelos pais
ou mesmo pelo cônjuge) a identidade e os papéis femininos debatidos entre as idosas;
os trechos da memória que foram recordados, as vivências rítmicas que fizeram eclodir
a alegria a libido, a dança e o improviso musical; bem com os conteúdos simbólicos
materializados, demarcaram um momento em que a totalidade daquelas mulheres pôde
se manifestar para além de suas limitações. Tive a oportunidade de vislumbrar não só o
que foram, mas o que ainda são: pessoas com capacidade de (re) criar, com
possibilidades e algo a dizer, apesar dos limites e injunções. Vozes rompendo o silêncio
para cantar, fazer arranjos rítmicos, percussivos, (re) criando imagens e (outras)
histórias.
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