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Resumo 
 

 

O foco da reflexão encaminhada nesta dissertação é o manejo das ações realizadas 

em Oficinas de Artes que visam à inclusão social de sujeitos idosos afásicos e 

demenciados, acompanhados no Centro de Atendimento a Afásicos (CAAf), da 

Divisão de Ensino e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (Derdic), da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), desde 2015, sob minha 

responsabilidade. Para a realização deste trabalho, problematizou-se, portanto, uma 

práxis e seus efeitos na vida de sujeitos em posição de dupla marginalização social, 

uma vez que não apenas “a doença isola” (SIGERIST, 1932, p. 107 apud 

CANGUILHEM, 1995, p. 90), mas as sociedades atuais também tendem a tratar o 

velho como um “pária” (BEAUVOIR, 1990).  

Tendo em vista essa dupla exclusão e o potencial inclusivo da arte, meu objetivo geral 

neste trabalho foi o de sistematizar as atividades realizadas nas Oficinas de Arte. Para 

isso, delineei os seguintes objetivos específicos: (1) problematizar o modus operandi 

que responde pelos vários encontros ali em causa (entre sujeitos; de um sujeito com 

sua expressividade artística e/ou com seu potencial criativo; de todos e cada um com 

a diferença que se apresenta por meio da face sintomática manifestada em sua 

fala/escuta; de oficineiros com pacientes e, portanto, do que está em causa nessa 

diferença: normalidade versus patologia); (2) identificar o impacto transformador 

(subjetivo e social) da participação desses sujeitos nessas Oficinas; (3) investigar de 

que modo as Oficinas poderiam subsidiar e/ou fortalecer o tratamento clínico-

fonoaudiológico. 

Para atender a esses objetivos, optou-se não apenas pela revisão crítica da 

bibliografia pertinente ao tema, que envolveu a articulação entre processo de 

envelhecimento, velhice, patologias e clínica de linguagem, inclusão/exclusão social, 

mas também por uma pesquisa de campo para responder às questões que a 

movimentam. O “Estudo de Caso” foi o caminho eleito para analisar os dados obtidos.  

Os resultados permitiram concluir que o “fazer arte” é, de fato, um instrumento 

poderoso para potencializar laços e afetos, abrindo novos caminhos para que sujeitos 

em situação de dupla vulnerabilidade (velho e doente) possam requerer e conquistar 

posição nas complexas dinâmicas sociais contemporâneas. 

Palavras-chave: Velhice, Fragilidade, Arte, Inclusão, Afasia, Demência. 
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Summary 
 

 

This dissertation proposes a reflection on the way Arts Workshops handle the social 

inclusion of the aphasic and demented elderly who are assisted by the Centro de 

Atendimento a Afásicos (CAAf) – Center of aphasic care – of the Divisão de Ensino e 

Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (Derdic) – Communication Disturbs 

Rehabilitation and Teaching Unit – within Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP) – Catholic Pontifical University of São Paulo – which have been under 

my responsability since 2015. Nevertheless, this has caused some questioning on 

praxis and its effects on the social lives of double-marginalized people. Not only does 

the “disease isolates” (SIGERIST, 1932, p. 107 apud CANGUILHEM, 1995, p. 90) but 

contemporary societies tend to treat the elderly as “outcasts" (BEAUVOIR, 1990).  

Taking into account both the “double exclusion” and the potencial of inclusion of the 

arts, my main aim was to systematize the activities carried out in the Workshops thus 

making them easier to replicate. In order to achieve that I have outlined the following 

specific goals: (1) question the modus operandi of the relationships formed (among 

people; of a person and his/her artistic expression and/or creative potential; of all and 

each of their differences presented through their displays of speaking/hearing; of 

workers and patients and their disparities (i.e. normality x pathology); (2) identify the 

transformative impact, both subjective and social, of their participation in said 

Workshops; (3) explore a way that Workshops could provide and/or improve speech 

therapy treatment. 

Not only have I chosen the critic review of the theme’s bibliography (which involved an 

analysis of the ageing process, old age, pathologies and speech therapy and social 

inclusion/exclusion) but also a survey to help answer the questions surrounding it. In 

order to analyze all the gathered data I have chosen a “Case Study”. 

The results have allowed me to reach the conclusion that art is indeed a powerful tool 

to strengthen bonds. It also opens new paths for people who are in a double-

vulnerability situation (old and sick) to claim and establish their place in the complex 

contemporary social dinamics. 

Key-words: Old age, Frailty, Arts, Inclusion, Aphasia, Dementia. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O meu olhar é nítido como um girassol. 

Tenho o costume de andar pelas estradas 

Olhando para a direita e para a esquerda, 

E de vez em quando olhando para trás... 

E o que vejo, a cada momento, 

É aquilo que nunca antes eu tinha visto, 

E eu sei dar por isso muito bem... 

Sei ter o pasmo essencial 

Que tem uma criança se, ao nascer, 

Reparasse que nascera deveras... 

Sinto-me nascido a cada momento 

Para a eterna novidade do Mundo 

Alberto Caieiro 
 

 

Inicio a escrita desta dissertação retomando as lembranças de minha 

meninice que, por muitas razões, correspondem a algumas das escolhas feitas 

em minha trajetória de vida: “deixa-te levar pela criança que foste” 

(SARAMAGO, 2006, p. 7). Minha história foi marcada pelo despertar da eterna 

novidade sempre presente na sabedoria alquímica das composições culinárias 

de minha avó materna, das narrativas históricas de minha avó paterna e dos 

traços maduros de grandes artistas.  

Brincar de fazer comida era uma de minhas brincadeiras favoritas, colhia 

as ameixas alaranjadas de uma enorme árvore do quintal e com elas preparava 

pratos sempre em formatos originais, realizando cortes e composições 

diferentes com o intuito de criar a fantasia de ingredientes distintos. Fascinava-

me poder transformar os alimentos: essa deve ter sido a razão de minhas 

constantes visitas à cozinha, principalmente aos domingos, dia em que minha 

avó materna cozinhava as receitas tradicionais para a família. Certo dia recebi 

o convite para ser aprendiz de cozinheira quando me deleitava com uma cena 

de massas descansando no varal, expostas ao vento que soprava da janela. 

Recordo-me de quase explodir de alegria quando, mesmo ainda tão pequena, 

fui autorizada a participar do preparo da massa da lasanha, receita-segredo-de-

família. Desse dia em diante, passei a cozinhar em minha casa com a ajuda de 

um banco para que eu ficasse na altura do fogão. E é assim que, graças à 
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permissão dada por meus pais, mesmo que essa ação envolvesse certo risco 

devido à minha pouca idade, na ocasião sete anos, incluí o fogo no processo 

de transformação dos ingredientes. 

Outro ponto que ainda merece ser mencionado é que minhas incursões 

no mundo alquímico do preparo de alimentos vinham embaladas por músicas. 

Colocava-as para tocar em minha pequena vitrola de brinquedo e cantava. 

Eram músicas alegres, às vezes engraçadas e até com fragmentos de 

pequenas histórias. Hoje reconheço que os sentimentos despertados pelas 

cantigas eram ingredientes que acrescentavam sabor às receitas. Essa 

experiência teve (e tem) reverberação no modo como eu me coloco na vida: 

sempre atenta à possibilidade de transformar o momento vivido, deixando-me 

atravessar por objetos e coisas que têm o poder de me conectar afetivamente 

com meus “fazeres”. Dito de outro modo: procuro tornar especial o que faço, 

principalmente lançando mão da arte.  

Divertia-me, também, ao brincar de dar aulas. Lembro-me de me sentar 

à mesa com um caderno na minha frente e minha irmã ao meu lado e de lhe 

contar histórias imaginárias, enquanto desenhava minhocas. Devo dizer que 

nesse momento minha agilidade motora perdia para a rapidez de meus 

pensamentos. Talvez eu possa afirmar que esses momentos estavam 

atrelados àqueles – inesquecíveis – que passava ouvindo as narrativas de 

minha avó paterna sobre a sua vida no campo. Atenta, eu a escutava e 

imaginava quantos contrastes em relação à vida que eu vivia, exclusivamente 

cosmopolita. Seus relatos eram ricamente embalados por sua voz doce, baixa 

e de uma cadência melodiosa, própria das cantigas de ninar. Eu me deliciava e 

as horas pareciam parar de correr.  

Enfim, chego mais precisamente ao encanto ou fascínio pelas obras de 

arte que, desde cedo, entraram na minha vida. Lembro-me especialmente de 

duas belas composições: uma réplica de Di Cavalcanti e um imenso vitral. A 

primeira ficava na parede atrás da cadeira de meu pai na sala de jantar. A 

segunda estava no cômodo ao lado, na sala de televisão. O mais interessante 

é que de meu lugar na sala de jantar podia ver as duas. Em ambas, figuras 

humanas buscavam seu sustento no alimento. Na primeira, uma canoa com o 

pescador e, na segunda, um imenso campo de trigo com a casa da fazenda ao 

fundo e camponeses fazendo a colheita, permitindo se verificar como arte e 
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alimento se associavam. Seduzida pela arte, pedi aos meus pais que me 

matriculassem em um curso de pintura, no qual permaneci por alguns anos. 

Como o método de ensino era tradicional, precisei desenhar e pintar por um 

ano com lápis e papel para que, aos oito anos, produzisse meu primeiro óleo 

sobre a tela. Nele, a paisagem se compôs com uma casa, um belo ipê amarelo 

e o mar com um veleiro. 

Como se pode perceber, essa experiência associada à minha formação 

acadêmica e meu ingresso na vida profissional como fonoaudióloga e 

arteterapeuta foi a força propulsora para a realização desse estudo. Posso 

dizer que a reconheço no impulso para a busca de conhecimento, o que implica 

também o acadêmico, e no compromisso de ajudar pessoas a transformarem 

suas vidas. Percebo, por exemplo, que sigo meu caminho profissional contando 

com aquela menina a que me referi anteriormente. Isso ocorre porque, além do 

conhecimento específico no interior dos campos disciplinares antes nomeados, 

os afetos experimentados naquele tempo têm me ajudado a construir uma 

posição bastante particular no manejo de oficinas de arte junto a um grupo de 

pacientes afásicos1 e demenciados2 no Centro de Atendimento a Afásicos 

(CAAf), da Clínica de Audição, Voz e Linguagem “Dr. Mauro Spinelli”, da Derdic 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

Vale esclarecer que essas oficinas, pensadas especificamente para 

promover a inclusão social e fortalecer o laço entre os pacientes e os 

profissionais, é um espaço de potencialização de capacidades e afetos. Desde 

2011, tenho testemunhado os efeitos positivos produzidos em função deste 

empreendimento, quando me envolvi, como voluntária, com as atividades do 

CAAf. Naquela época, eu fui convidada pela Profa. Dra. Suzana Carielo da 

Fonseca, para coordenar a então denominada “Oficina de Culinária”. A partir de 

                                                             
1 A afasia é tradicionalmente definida como “uma condição patológica na linguagem decorrente 

de lesão cerebral, cujos sintomas podem se manifestar tanto na linguagem oral, como escrita e, 
muitas vezes, [...] se associar a distúrbios visuais, auditivos, emocionais e/ou sensório-motores” 
(FONSECA, LIER-DEVITTO e OLIVEIRA, 2015, p. 13). No encaminhamento desta dissertação 
trabalharei essa definição, tendo em vista a reflexão introduzida por Fonseca (1995 e 2002). 
2 Messy (1999, p. 120-121) indica que “o termo demência provém da palavra latina dementia 
significando a loucura em geral. Distingue-se da palavra amentia que significa alienação do 
espírito”. É certo que a partir dos estudos médicos, o termo tem sido utilizado para referir uma 
síndrome em que problemas de memória, orientação espacial e linguagem, entre outros 
sintomas, se apresentam num quadro progressivo de involução e que tem como correlato uma 
afecção cerebral. A demência também será um ponto no qual me deterei mais em detalhes ao 
longo desta dissertação.  
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2015, já como profissional da Derdic, passei a responder também por Oficinas 

de Arte e propus a mudança do nome de “Oficina de Culinária” para “Oficina 

Entre Histórias e Receitas”. Essas experiências têm relação com o que 

vivenciei em minha infância. Outros ecos serão mencionados em momento 

oportuno ao longo da reflexão que encaminharei nesse estudo.  

Por ora, entendo ser oportuno indicar que raros são os trabalhos de 

pesquisa que voltam seu olhar para a potência do entrelaçamento entre 

atendimento clínico fonoaudiológico e realização de atividades que promovam 

a inclusão social de sujeitos afásicos e/ou demenciados. Chamou minha 

atenção que, no CAAf, esse é um ponto fundamental. Aposta-se que tal 

articulação produza como efeito o fortalecimento do paciente (e de seus 

familiares) para enfrentar a árdua e longa jornada da reabilitação. O que tenho 

testemunhado referenda tal aposta: pacientes e familiares comprometidos e 

envolvidos, por anos a fio, com as atividades em ambas as instâncias (clínica e 

não clínica).  

Torna-se necessário, portanto, investigar mais profundamente o que, de 

fato, responde pela permanência dessas pessoas por um longo período nos 

atendimentos e nas oficinas. E, mais particularmente, explorar o que as faz 

permanecer nas oficinas, mesmo após a alta da terapia fonoaudiológica. 

Oportunidade para mergulhar na temática da inclusão, o que do meu ponto de 

vista, pode contribuir, de um lado, com os estudos que, na área da 

Gerontologia Social, tem problematizado tal questão. E, de outro, podem trazer 

à luz a importância da realização de ações semelhantes para o campo da 

Fonoaudiologia e da Arteterapia.  

Cabe destacar que, no artigo Reflexões a respeito de algumas práticas 

em oficinas de arte, publicado no Portal do Envelhecimento (GOMES e 

FONSECA, 2016), foi explorado, por meio de um levantamento bibliográfico, o 

número de produções acadêmicas brasileiras (dissertações e teses) que, nos 

últimos dez anos, discutiram o tema do presente projeto. Nessa pesquisa, foi 

constatado que 60% das ações em arte com idosos foram desenvolvidas pela 

Gerontologia Social da PUC-SP, outro dado importante é que foram 

encontrados apenas dois trabalhos, cujo objetivo era realizar um estudo sobre 

os afásicos. Diante disso, entendo que a escassez de pesquisas acentua a 
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necessidade e a urgência de se problematizar a práxis3 das oficinas, uma vez 

que os trabalhos apontam inúmeros benefícios, principalmente aos idosos que, 

por uma perturbação na linguagem, encontram-se marginalizados socialmente.  

É importante lembrar que a atual Política de Envelhecimento Ativo, da 

Organização Mundial da Saúde, evidencia e recomenda a edificação de ações 

que impulsionem o idoso a uma participação ativa na sociedade, considerando-

se quatro alicerces, sendo eles: saúde, participação (social, econômica, 

cultural, espiritual), segurança/proteção e aprendizagem ao longo da vida. 

Considero que as oficinas do CAAf são uma forma de propor o trânsito dos 

integrantes em todas essas esferas.  

Assim, a realização desse estudo justifica-se pela necessidade de 

realizar uma reflexão sobre tal práxis e seus ganhos efetivos na vida dos 

integrantes das oficinas, os quais, cabe colocar em relevo, se encontram numa 

posição de dupla marginalização social. Digo isso pensando nas seguintes 

afirmações: 1) “a doença isola” (SIGERIST, 1932, p. 107 apud CANGUILHEM, 

1995, p. 90) e 2) as sociedades tratam o velho como um “pária” (BEAUVOIR, 

1990, p. 8). Quero dizer com isso que a articulação velhice + doença contribui 

para recrudescer a exclusão denunciada em cada uma das afirmações 

anteriores, principalmente se levarmos em conta que na atual dinâmica das 

sociedades contemporâneas, em especial no Brasil, há uma falta de 

investimento do Estado em relação à participação social do idoso nos espaços 

públicos (GOLDFARB, ENDO e LOPES, 2002). Esse panorama é agravado 

pelo fato de que em dez anos, segundo dados do Censo Demográfico 

Brasileiro (2010), teremos um achatamento no formato da pirâmide etária, 

devido a fatores como: o aumento da expectativa de vida e diminuição da 

natalidade. Entretanto, hoje, o Estado brasileiro tem se mostrado inapto para 

resolver necessidades sociais básicas dos idosos.  

Esse acesso aos bens e serviços se acentua se o idoso sofrer restrição 

de ordem física, psíquica ou social, como é o caso dos sujeitos dessa 

pesquisa. Não existe na legislação brasileira uma categoria específica de 

proteção para casos em que o comprometimento da linguagem seja o principal 

                                                             
3 Práxis é atividade prática teoricamente sustentada. 
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motivo da fragilização do sujeito idoso. Tal condição de invisibilidade foi 

indicada no artigo Afasia: atendimento clínico, inclusão social e atenção à 

família (FONSECA, LIER-DEVITTO e OLIVEIRA, 2015) e seus 

desdobramentos (dificuldade de acesso à garantia de saúde e ao resgate da 

posição social) foram igualmente problematizados.  

Levando em conta a dupla exclusão mencionada anteriormente, conclui-

se pela urgência do enfrentar, problematizar e indicar caminhos inclusivos por 

meio de ações que respeitem o direito à vida com qualidade, o que está em 

consonância com o compromisso de um Programa de Pós-Graduação cuja 

área de concentração é a Gerontologia Social, como é o caso da PUC-SP.  

Então esse estudo tem como objetivo central a sistematização das 

atividades que realizo no CAAf. Para tal, coloco em destaque os seguintes 

objetivos específicos:  

1. problematizar mais especificamente o modus operandi que responde 

pelos vários encontros em causa nas oficinas (entre sujeitos; de um 

sujeito com sua expressividade artística e/ou com seu potencial criativo; 

de todos e cada um com a diferença que se apresenta por meio da face 

sintomática que neles se manifesta; da diferença que se coloca pelo fato 

de que oficineiros e participantes carregam, nesta divisão, a diferença 

entre sintoma e normalidade);  

2. identificar o impacto transformador (subjetivo e social) da participação de 

afásicos e demenciados nas oficinas propostas;  

3. investigar de que modo se dá a articulação entre o atendimento clínico 

fonoaudiológico e as atividades não clínicas realizadas nas oficinas, ou 

seja, como essas últimas podem subsidiar e fortalecer a aposta 

necessária para enfrentar o tratamento clínico. 

Para atender a esses objetivos, optei não apenas pela revisão crítica da 

bibliografia pertinente ao tema, mas também por uma pesquisa de campo para 

responder às questões que a movimentam. O Estudo de Caso foi o caminho 

escolhido para analisar os dados obtidos, pois entendo se trata de um método 

de investigação que pode propiciar o entrelaçamento fértil entre a experiência 

vivida nos grupos reunidos para “fazer arte” e aportes teóricos a serem 
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explicitados nos capítulos I, II e III, que possam subsidiar o foco da discussão 

apresentada no capítulo IV. Portanto, nesse trabalho, o Estudo de Caso se 

aplica a cada um dos grupos que coordeno no CAAf. Não se trata, então, de 

Estudo de Caso Clínico, mas de pesquisa investigativa dos dados colhidos 

numa prática de inclusão social com o propósito de sistematizá-la, tendo em 

vista o incentivo de novas ações neste campo. 

Espero que esse estudo seja uma oportunidade para dar visibilidade, 

levantar questões e encaminhar propostas de pesquisas futuras que tenham 

como base a compreensão de que há deficiência de proteção do Estado que 

não respeita os direitos humanos, bem como de que existem limitações de 

questões que envolvem as incidências de afasia e demência e sua articulação 

com o processo de envelhecimento e a velhice.  
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CAPÍTULO I 

A DUPLA FACE DO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: 

POTÊNCIA E FRAGILIDADE 

 

 

O desafio que se coloca neste capítulo é fazer render, no campo da 

Gerontologia, a proposição de Canguilhem (1995, p. 187) de que a vida é 

“polaridade dinâmica”. Nessa perspectiva, potência e fragilidade são duas 

faces implicadas no processo de envelhecimento humano, qualquer que seja o 

seu ponto cronológico. Afinal, se há vida, é porque, mesmo em face de uma 

enorme fragilidade, um quantum de potência está em causa. O resultado dessa 

dinâmica pode produzir, então, experiências de vida muito singulares. Parto da 

hipótese de que um olhar que não a perde de vista pode chegar um pouco 

mais perto da complexidade inerente ao viver a vida na velhice.  

 

1.1 Envelhecimento e Velhice 

 

Envelhecer é viver. Diante dessa indubitável afirmação, proponho-me a 

realizar um diálogo teórico entre alguns autores que, de modos diferentes, 

confrontam-nos com proposições explicativas sobre o que é, para o homem, 

viver a vida. A referência central para a realização desse estudo é, como já 

anunciei, Georges Canguilhem (1995), um médico filósofo que, numa 

contundente crítica aos fundamentos positivistas do discurso médico, propõe-

nos “ir além do físico” para chegar mais perto do “vivente humano” (p. 96). 

Embora o ponto central de sua discussão seja a polaridade normal versus 

patológico, considero-o como de fundamental importância para o debate que 

ora encaminho. Basta dizer que há, no campo da Gerontologia, uma tendência 

ainda hoje dominante de problematizar o processo de envelhecimento e a 

velhice a partir da dicotomia saúde versus doença. Tal polaridade precisa, sem 

dúvida alguma, ser considerada, mas ela não pode ser o eixo explicativo do 

que é, do ponto de vista humano, viver a vida: adotá-lo implica um 

reducionismo indesejável, como se verá mais adiante. 
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A esse respeito, a filósofa Simone de Beauvoir (1990) indica na obra A 

Velhice, referência para o campo da Gerontologia acerca da necessidade de se 

levar em conta a complexa articulação entre as dimensões biológica, 

psicológica e social para problematizar essa etapa vital/existencial. Vale dizer 

que a autora, em um ponto específico de seu debate, recorre a Canguilhem 

para fundamentar tal articulação. 

Por fim, coloco em cena o trabalho de dois psicanalistas que atuam no 

campo gerontológico – Jacques Messy (1999) e Angela Mucida (2009) – 

porque entendo que a reflexão que eles encaminham tem pontos de 

aproximação com a teoria dos autores mencionados anteriormente.  

 

1.1.1 Canguilhem e o conceito de normatividade 

 

Segundo Canguilhem (1995, p. 100): “a vida é uma atividade polarizada 

[às variações do meio no qual se desenrola] [...] é esforço espontâneo de 

defesa e de luta contra tudo que é valor negativo”. Esse ponto de vista – que é 

o da normatividade vital biológica – baseia-se na hipótese de que o homem é 

um ser capaz de instituir normas orgânicas para enfrentar as adversidades 

impostas pelo meio (interno e/ou externo), adversidades que se tornam fonte 

de ameaça à sua vida. Isso significa que biologicamente estamos programados 

para reagir contra o que pode nos destruir. Essa necessidade vital permanente 

e essencial se traduz diferentemente, se consideramos o estado de saúde ou 

de doença: “há normas biológicas sãs e normas patológicas, e as segundas 

não são da mesma natureza que as primeiras” (p. 99). Note-se que saúde e 

doença são polos vitais: superior, no primeiro caso e, inferior, no segundo. Isso 

ocorre porque, se a doença é vida, ela é vida reduzida, como assegura 

Canguilhem (1995, p. 112-114). Nessa medida, é preciso considerar que: 

 

Um ser vivo é normal num determinado meio na medida em 
que ele é a solução morfológica e funcional encontrada pela 
vida para responder a todas as exigências do meio [..]. Não 
existe fato que seja normal ou patológico em si [..] o patológico 
não é a ausência de norma biológica, é uma norma diferente, 
mas comparativamente repelida pela vida. 
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Outro ponto que merece nossa atenção é que o autor dá destaque ao 

“caráter essencialmente oscilatório e rítmico do fenômeno biológico funcional” 

(p. 118), o que, em outras palavras, indica que a vida é polaridade dinâmica: 

estados de saúde (normalidade) e doença (patologia) pululam na vida. Assim, 

“estar em boa saúde é poder cair doente e se recuperar; é um luxo biológico 

[...]. Ao contrário, a característica da doença consiste numa redução da 

margem de tolerância às infidelidades do meio” (p. 160). Não sem razão, o 

médico filósofo reconhece que, na saúde, o homem se sente garantido por uma 

superabundância de meios dos quais lhe parece normal abusar.  

Numa interessante nota de rodapé, Canguilhem (1995, p. 163) alerta-

nos para não confundir saúde com juventude:  

[...] não esquecemos, no entanto, de que a velhice é um estado 
normal da vida. Mas, com idades iguais, será sadio um velho 
que manifestar uma capacidade de adaptação ou de reparação 
dos desgastes orgânicos que outro não manifeste; por 
exemplo, uma perfeita e sólida soldadura do colo do fêmur 
fraturado. Um velho saudável não é apenas uma ficção de 
poeta.  
 
 

O autor produz a possibilidade de se fazer um deslocamento importante 

na tendência que, entre os estudos gerontológicos, produz uma sinonímia entre 

doença e velhice. Além disso, é preciso ainda considerar que o uso do termo 

adaptação ocorre no interior de um ponto de vista dinâmico da relação homem 

versus meio, como o próprio conceito de normatividade pressupõe: mudanças 

constantes de um ou de outro lado implicam a recusa da ideia de que 

adaptação seja algo estático, permanente e/ou predeterminado. Ao contrário, é 

algo que se impõe à dinâmica dessa relação; o que exige, do ponto de vista do 

“vivente humano”, flexibilidade para enfrentar o novo: “se podemos falar em 

homem normal [...] é porque existem homens normativos, homens para quem é 

normal romper as normas e criar novas normas” (p. 131). 

Assim, “a fronteira entre o normal e o patológico é imprecisa para 

diversos indivíduos considerados simultaneamente, mas é perfeitamente 

precisa para um único e mesmo indivíduo considerado sucessivamente” (p. 

145). Respeitado em sua polaridade dinâmica, o “vivente humano” deve ser 

também tomado como ponto de referência na distinção entre normalidade e 

patologia.  
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Em outras palavras: a ciência, no caso, a ciência médica, não pode se 

furtar à inclusão de uma porção de subjetividade na reflexão sobre o normal e o 

patológico, já que tal diferença é essencialmente qualitativa: à saúde, o homem 

atribui valor positivo e à doença, negativo. Levar em conta o que são esses 

estados vitais do ponto de vista subjetivo nos possibilitaria, então, chegar mais 

perto do que é a vida para aquele que a experimenta. Reitero que tal ponto de 

vista se distancia daquele preconizado pelo discurso médico: essencialmente 

objetivo, quantificador. Tal proposição parece importante nesses tempos em 

que se fala tanto em qualidade de vida e, mais especialmente, em qualidade de 

vida na velhice. 

Por que, então, é necessário introduzir tal ponto de vista? Porque a 

ciência, conforme postula Canguilhem, não pode marginalizar o fato de que “o 

homem, mesmo sob o aspecto físico, não se limita a seu organismo” (p. 162). 

Esse deslocamento de olhar (inclusão da dimensão subjetiva) exige, 

consequentemente, que se entenda que o conceito de normatividade não se 

aplica apenas à dimensão biológica da existência humana. Apoiado em 

Goldstein, o autor afirma, por exemplo, que: “achamos, em resumo, que 

considerar a vida uma potência dinâmica de superação [...] é obrigar-se a tratar 

de modo idêntico a anomalia somática e a anomalia psíquica” (p. 90). Isso 

ocorre porque na base do somático e do psíquico estaria em causa um 

mecanismo que se traduz pela “capacidade de instituir normas diferentes em 

condições diferentes” (p. 146).  

Entende-se porque Canguilhem (1995, p. 90) afirma que o normal é um 

conceito que diz respeito à máxima capacidade psíquica de um ser, a qual o 

possibilita “sair de um abismo de impotência ou de sofrimento em que quase 

ficou definitivamente” (p. 91). Sob o ponto de vista subjetivo, então, a vida se 

apresenta, como a tensão, sob a forma de valores: positivos ou negativos. 

Conceitos que, segundo o médico filósofo, são “conceitos de existência” (p. 93) 

porque implicam necessariamente modos singulares de vida. 

Mas a extensão do conceito de normatividade não termina aí. Ele é 

ainda invocado para fundamentar a distinção normal versus patológico quando 

se leva em conta o meio no qual a vida humana se desenrola: o sociocultural. 

Apoiado em Halbwachs, Canguilhem assinala:  
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[...] a idade em que ela [a morte] ocorre resulta, em grande 
parte, das condições de trabalho e de higiene, de atenção à 
fadiga e às doenças, em resumo, de condições sociais tanto 
quanto fisiológicas. Tudo acontece como se uma sociedade 
tivesse “a mortalidade que lhe convém”. (1995, p. 127) 
 

Note-se que a longevidade tem relação com a normatividade nas três 

esferas: biológica, psicológica (“psíquica”) e social. É certo que para alguém 

que experimenta declínio orgânico, mas está estruturado psiquicamente e/ou 

conta com proteção do ponto de vista social, as experiências que implicam 

perda, fragilidade e/ou vulnerabilidade não são as mesmas. Uma sociedade 

que dá valor à vida é normativa na medida em que se constitui como um 

importante mecanismo de proteção. É possível suportar ou até mesmo 

compensar normatividade reduzida em uma dessas esferas se nas outras ela 

se apresenta optimal. Para Canguilhem:  

 

[...] para um homem que imagina seu futuro quase sempre a 
partir de sua experiência passada, voltar a ser normal significa 
retornar uma atividade interrompida, ou pelo menos uma 
atividade considerada equivalente, segundos os gostos 
individuais ou os valores sociais do meio. Mesmo que essa 
atividade seja uma atividade reduzida, mesmo que os 
comportamentos possíveis sejam menos variáveis, menos 
flexíveis do que eram antes, o indivíduo não dá tanta 
importância assim a esses detalhes [...] o essencial é ter 
“escapado de boa”. (1995, p. 91) 
 

Tal afirmação será retomada em momento oportuno, já que ela parece 

bastante importante para discutir a condição dos pacientes afásicos com quem 

trabalho. Por ora, indago sobre o seguinte: como portadores de uma doença 

crônica (portanto, irreversível do ponto de vista sintomático), sua permanência 

no CAAf poderia ser lida como uma aposta singular de retorno a uma atividade, 

em algum grau ou dimensão, equivalente àquela(s) interrompida(s)? Para eles, 

tendo em vista a impossibilidade de cura, o essencial é ter “escapado de boa”? 

Será que é isso que responde pelo investimento em realizar atividades que 

imprimem qualidade ao viver? Atividades que, experimentadas, passam a ser 

valorizadas positivamente? Faço notar, contudo, que não consigo colocar com 

tanta tranquilidade essas mesmas questões quando o que está em causa é a 

demência; o que mereceria um desvio. De todo modo, isso será retomado em 
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momento oportuno com o objetivo de incluir ambas – afasia e demência – e 

seus efeitos subjetivos e sociais na reflexão a ser realizada. 

 

1.1.2 O entendimento de Beauvoir sobre a velhice 

 

No livro A velhice, Beauvoir (1990) se propôs a quebrar a “conspiração 

do silêncio” em relação a esse tema, não apenas no meio acadêmico, mas 

também e principalmente naqueles meios que caracterizam as culturas 

ocidentais. Segundo a autora, tal silêncio, naquela época, devia-se ao fato de 

que:  

 

[...] os homens eludem aspectos de sua natureza que os 
desagradam. [...] Para a sociedade, a velhice aparece como uma 
espécie de segredo vergonhoso, do qual é indecente falar. [...] Com 
relação às pessoas idosas, essa sociedade não é apenas culpada, 
mas criminosa. Abrigada por trás de mitos de expansão e da 
abundância, trata os velhos como párias. (p. 7-8) 

 

Será por essa razão que a velhice é evitada, tanto do ponto de vista 

subjetivo, como social? Parece que esse é sim um dos caminhos explicativos 

para tal. Poderíamos lembrar a metáfora introduzida por Canguilhem e dizer 

que tal evitação é para “escapar de boa”. Se é difícil dizer o que ocorre primeiro 

– evitação subjetiva ou social –, parece fácil admitir que ambas estejam 

intrinsecamente atreladas e o efeito que produzem se aproxima muito daquele 

produzido pela patologia. Afinal, como diz Sigerist (1932, p. 107 apud 

CANGUILHEM, 1995, p. 90), “a doença isola”. Também é de isolamento que se 

trata quando se afirma que velhos são tratados como párias pela sociedade. 

Embora não seja lícita a sinonímia velhice = doença, talvez se possa dizer que 

a aproximação entre essa etapa vital e a patologia pode se realizar pelo viés do 

efeito de exclusão social que ambas são capazes de produzir. 

Entende-se, assim, que uma das razões pelas quais há uma recusa em 

reconhecer-se velho é porque as pessoas não querem ser identificadas com os 

estigmas negativos que referem a velhice em nosso meio sociocultural. Ainda é 

bastante atual e verdadeira a afirmação de Beauvoir de que a maioria dos 

velhos, nas mais diferentes sociedades, “são condenados à miséria, à solidão, 

às deficiências, ao desespero” (1990, p. 14). Mas, por que isso é assim? Para 
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ela, a resposta é a seguinte: a velhice ainda é algo muito mal definido. Quebrar 

a conspiração do silêncio, nessa perspectiva, seria reconhecer e trazer para o 

centro do debate a complexidade inerente ao tema. A esse respeito, a autora 

entende que: 

 

A atitude da sociedade para com os velhos é [...] ambígua. [...] 
em política, o indivíduo conserva durante toda a sua vida os 
mesmos direitos e os mesmos deveres [...], entretanto, quando 
se decide sobre seu estatuto econômico, parece que se 
considera pertencerem a uma espécie estranha: os velhos não 
têm nem as mesmas necessidades nem os mesmos 
sentimentos que os outros homens. [...] Os velhos que não 
constituem qualquer força econômica não têm meios de fazer 
valer seus direitos: o interesse dos exploradores é o de quebrar 
a solidariedade entre os trabalhadores produtivos e 
improdutivos, de maneira que os últimos não sejam defendidos 
por ninguém. [...], por sua virtude ou por sua abjeção, os velhos 
situam-se fora da humanidade. Pode-se [...] recusar-lhes o 
mínimo julgado necessário para levar uma vida de homem. [...]. 
Levamos tão longe o ostracismo que chegamos a voltá-lo 
contra nós mesmos; recusamo-nos a nos reconhecer no velho 
que seremos. (1990, p. 10)  

 

Talvez se pudesse dizer, confrontando as palavras de Beauvoir com a 

perspectiva instaurada por Canguilhem, que os mecanismos de exclusão social 

que transformam velhos em párias funcionam na contramão de uma desejada 

normatividade social e que, por isso, instaura, do ponto de vista subjetivo, uma 

reatividade defensiva: a sua evitação que, contudo, não se apresenta como 

potente para enfrentar o desafio imposto pela exclusão. Ao contrário, pode até 

fomentá-lo! Se for assim, também do ponto de vista psicológico, apresenta-se 

uma normatividade reduzida.  

Segundo Beauvoir (1990, p. 12), tanto o meio sociocultural, quanto cada 

homem em particular tende a ver o processo de envelhecimento e as 

metamorfoses que gradativamente se impõem como algo amedrontador. 

Consequentemente, olham “a velhice [...] como uma desgraça [...], pois a 

espécie humana é aquela em que as mudanças causadas pelos anos são as 

mais espetaculares”. Exatamente por isso e pelo que elas anunciam – exclusão 

social e morte física (finitude) – é que “diante da imagem que os velhos nos 

propõem de nosso futuro, permanecemos incrédulos [...] [razão pela qual] a 

velhice é uma coisa que concerne aos outros”. Contudo, atenta a filósofa, que a 
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saída para se viver uma vida digna não é a da evitação, mas a do 

enfrentamento: “necessário se quisermos assumir em sua totalidade nossa 

condição humana”. A autora ainda sugere que a infelicidade da idade avançada 

seja tomada como algo que nos diz respeito e algo que precisa ser elaborado. 

O que acentua a referida posição do ser humano em relação à velhice, 

no entendimento de Beauvoir, provém, em grande parte, do fato de que, no 

mundo capitalista, o material humano só interessa enquanto produz: evidência 

que conduz à percepção de que os sujeitos estão reduzidos às condições de 

ativos ou de inativos, com ou sem possibilidades de produção e de 

independência. Esse panorama, segundo a autora, revela uma espécie de 

fracasso civilizatório; motivo suficiente para “quebrar o silêncio” de uma cultura 

excludente responsável por “velhices desumanas” por colocar “vida atrás de si” 

(p. 13-14). Ainda inspirada em Canguilhem, Beauvoir denuncia o pouco valor 

que as sociedades ocidentais têm dado à vida na etapa denominada velhice.  

Mas, o que é, segundo a filósofa, a vida na velhice? Para ela, é algo que 

resulta da articulação entre o biológico, o sociocultural e o psíquico, já que a 

velhice:  

(1) “é um fenômeno biológico”; (2) tem “uma dimensão 
existencial: modificando a relação do indivíduo com o tempo e, 
portanto, sua relação com o mundo e com a sua própria 
história” e (3) “por outro lado, o homem não vive nunca em 
estado natural; na sua velhice, como em qualquer idade, seu 
estatuto lhe é imposto pela sociedade à qual pertence”. (1990, 
p. 15) 

  

Nessa perspectiva, uma definição de velhice deveria necessariamente 

contemplar essa estreita interdependência multidimensional: “não basta, 

portanto, descrever de maneira analítica os diversos aspectos da velhice: cada 

um deles reage sobre todos os outros e é afetado por eles; é no movimento 

indefinido desta circularidade que é preciso apreendê-la” (p. 16). Beauvoir 

parece indicar um caminho consistente para tal quando assinala que:  

 

[...] toda situação humana pode ser encarada em exterioridade 
– tal como se apresenta a outrem – ou em interioridade, 
enquanto o sujeito a assume, ultrapassando-a. Para outrem, o 
velho é o objeto de um saber; para si mesmo, ele tem de seu 
estado uma experiência vivida. (1990, p. 16-17)  
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Sob essa ótica, a autora observa que não é fácil circunscrever a velhice, 

principalmente porque o significado de velhice pode não ser o mesmo a 

depender das experiências e vivências de cada pessoa. De todo modo, a 

afirmação a seguir demonstra o embate da filósofa em meio ao reconhecimento 

de que problematizar a velhice implica necessariamente contemplar a tensão 

entre o universal e o particular:  

 

A involução senil de um homem produz-se sempre no seio de 
uma sociedade; ela depende estreitamente da natureza dessa 
sociedade e do lugar que nela ocupa o indivíduo em questão. 
O próprio fator econômico não poderia ser isolado das 
superestruturas sociais, políticas e ideológicas de que está 
revestido; considerado de maneira absoluta, o nível de vida 
não passa, ainda, de uma abstração; com recursos idênticos, 
um homem pode ser considerado rico no meio de uma 
sociedade pobre, e pobre no meio de uma sociedade rica. Para 
compreender a realidade e a significação da velhice, é, 
portanto, indispensável examinar o lugar que é destinado aos 
velhos, que representação se faz deles em diferentes tempos, 
em diferentes lugares. O interesse desse confronto, já disse, é 
que ele permitirá, senão dar, ao menos entrever uma resposta 
para esta questão essencial: o que há de inelutável na 

condição do velho? (Beauvoir, 1990, p. 48) 

 

Beauvoir (1990, p. 348-349) explora a dificuldade que a maioria das 

pessoas tem para reconhecer o significado da própria senescência. Os 

determinantes mais gerais são: (1) a nossa experiência pessoal não nos indica 

o número de anos que temos; (2) mesmo que nos venham sinais do corpo, eles 

são ambíguos; (3) indisposições devidas à senescência podem não ser quase 

percebidas, e passadas em silêncio. É preciso já ter consciência da própria 

idade para decifrá-las no corpo. E, mesmo nesse caso, este nem sempre nos 

ajuda a interiorizar nosso estado, pois permanecemos o que éramos, só que 

com reumatismos a mais e (4) a natureza dos juízos que as pessoas idosas 

fazem sobre a saúde variam, sendo essas divergências significativas. Com 

isso, a filósofa conclui que:  

 

[...] a impressão cenestésica nos revela as involuções da 
senescência. Aí está um dos traços que distinguem a velhice 
da doença. Esta adverte sobre sua presença, e o organismo se 
defende contra ela de um modo às vezes mais nocivo do que o 
próprio estímulo; a doença existe com mais evidência para o 
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sujeito que dela é vítima, do que para as pessoas mais 
próximas que, frequentemente, desconhecem a importância do 
mal; a velhice aparece mais claramente para os outros, do que 
para o próprio sujeito; ela é um novo estado de equilíbrio 
biológico: se a adaptação se opera sem choques, o indivíduo 
que envelhece não a percebe. (p. 348) 

 

Considerando essa evidência cenestésica, Beauvoir (1990, p. 350-353) 

situa, tal como Galeno, a velhice como o caminho entre a doença e a saúde. 

Inspirada em Canguilhem, ela chega a afirmar que se trata de um estado 

normalmente anormal. É normal conforme a lei biológica do envelhecimento, 

mas anormal porque não percebemos o ponteiro do relógio caminhar e quando 

ouvimos nos chamarem de velhos, muitas vezes reagimos com cólera. Por 

isso,  

 

[...] queiramos ou não, acabamos por render-nos ao ponto de 
vista de outrem. [...] Mas essa “resignação” não é tão simples. 
Esbarramos numa espécie de escândalo intelectual: devemos 
assumir uma realidade que é, indubitavelmente, nós mesmos, 
embora ela nos atinja do exterior e nos permaneça 
inapreensível. Há uma contradição insolúvel entre a evidência 
íntima que nos garante nossa permanência e a certeza objetiva 
de nossa metamorfose. Só podemos oscilar de uma à outra, 
sem jamais conciliá-las firmemente. (p. 356) 

 

A esse respeito, ela afirma que:  

 

[...] a velhice pertence àquela categoria que Sartre chamou: os 
irrealizáveis. [...] o irrealizável não se revela como tal, senão à 
luz de um projeto que visa a realizá-lo [...]. Em nossa 
sociedade, a pessoa idosa é designada como tal pelos 
costumes, pelos comportamentos de outrem, pelo próprio 
vocabulário: ela tem que assumir essa realidade. Há uma 
infinidade de maneiras de fazê-lo: nenhuma que permitirá 
coincidir com a realidade que assumo. A velhice é além de 
minha vida, do qual não posso ter nenhuma plena experiência 
interior. De maneira mais geral, meu ego é um objeto 
transcendente, que não habita minha consciência, e que só 
pode ser visualizado a distância. (p. 357) 

 

De acordo com Beauvoir, a imagem que cada pessoa faz de si parte de 

“um feixe de intencionalidades dirigidas através de um analogon em direção a 

um objeto ausente” (p. 357). Então, ela conclui que uma “crise de identificação” 

se inscreve na velhice, pois o “indivíduo idoso sente-se velho através dos 
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outros, sem ter experimentado sérias mutações; interiormente, não adere à 

etiqueta que se cola a ele: não sabe mais quem é. O herói não percebe mais 

seu reflexo nos espelhos; não é mais capaz de se ver” (p. 358). A autora 

acrescenta que: 

 

[...] por mais que tenhamos encontrado uma imagem mais ou 
menos satisfatória de nós mesmos, temos que viver essa 
velhice que somos incapazes de realizar, em primeiro lugar, 
vivemo-la no nosso corpo. Não é ele que nos vai revelá-la 
(p.369). 

 

De todo modo, uma vez que “a velhice o habita, o corpo nos inquieta” e 

se revela por meio do “sentimento de irreversibilidade”, já que todos os seres 

humanos o sabem, as involuções “são irreparáveis e, ano após ano, elas vão 

ampliar-se” (p. 370). Embora esse sentimento possa, em cada pessoa, 

depender de arranjos distintos e fatores diversos, é um destino para o qual 

estamos fadados, caso não haja uma fatalidade que interrompa abruptamente 

e prematuramente a vida de uma pessoa. 

Levando em conta esses pontos, a autora entende que, sob o peso de 

ter de suportar tantos males, resta a cada um resignar-se ou lutar contra a 

velhice, sendo esta a dura novidade da condição dos idosos: viver deixa de ser 

algo normal. Na velhice: 

 

O coeficiente de adversidade das coisas cresce [...] O mundo 
está crivado de emboscadas, eriçado de ameaças. Não é mais 
permitido flanar. A cada instante, colocam-se problemas, e o 
erro é severamente punido. Para exercer suas funções 
naturais, o idoso tem necessidade de artifícios: próteses, 

óculos, aparelhos acústicos, bengalas. (p. 373) 
 

É certo que a busca humana por um equilíbrio também se faz presente 

na aurora da vida. Se há aí uma constante, isso não significa que devemos nos 

tranquilizar com qualquer afirmação que pretenda referir-se à velhice em geral. 

Do ponto de vista de Beauvoir, “a velhice” é uma expressão que necessita de 

um complemento que a singularize: velhice de quem? Vivida em que momento 

histórico? Em que sociedade?  

Nessa mesma perspectiva, Mercadante (1997) menciona sobre as 

diversas “velhices” que se abrigam sob o termo “velhice”. O plural faz a 
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diferença porque marca o reconhecimento da singularidade que nela está em 

causa. Contudo, há que se atentar também para um fato universal: a velhice 

“desemboca [sempre] na morte” (p. 42). É levando isso em conta que Messy 

(1999) – e arrisco-me a dizer, sob o impacto da reflexão de Beauvoir – faz seus 

primeiros movimentos no debate sobre o processo de envelhecimento e a 

velhice, conforme demonstrado a seguir.  

 

1.1.3 O processo de envelhecimento e a velhice para Messy 

 

Messy, psicanalista que trabalhou por muitos anos em um Centro-Dia 

para idosos em Paris, apresenta a seguinte observação: “na nossa época e em 

nossa cultura, o repúdio da morte se estendeu à rejeição dos velhos”, muito 

embora a velhice “não [seja] uma passagem obrigatória para a morte” (1999, p. 

9-10). Essa aparente contradição pode ser mais bem entendida em seu relato a 

seguir: 

 

Há quinze anos, entrei na gerontologia como um aventureiro 
num continente pouco explorado e enevoado por lendas. 
Muitas vezes, sendo o único homem em grupos terapêuticos, 
sentia-me devorado pelos olhares e minha perplexidade 
denunciava minha angústia. Iria eu perecer contaminado pela 
velhice? Quantos anos restavam ainda a estes velhos? Quem 
seria a próxima vítima? Tamanha é a fragilidade do ser 
humano, que foi a mais jovem de todos nós, uma esteticista de 
uns vinte anos, quem morreu primeiro, vítima de um acidente 
estúpido. Parei de ouvir rumores sobre os velhos, que se 
transmitiam de boca fechada a ouvidos tapados. (p. 13)  

 

De fato, a morte não é mesmo privilégio dos velhos. Mas ela, sem 

dúvida, pode pressionar, no sentido de se tornar “a” questão em meio ao 

avançar da vida na linha do tempo. O psicanalista chega a considerar que “a 

relação da velhice com a morte é tão estreita, que não me parece possível falar 

de uma sem a outra” (p. 47). Para ilustrar o que está em questão, ele lança 

mão de um trecho de uma carta que Freud, aos 77 anos, escreveu a Jones, 

qual seja:  

 

[...] como as pessoas velhas, devemos ficar contentes quando 
a balança quase se equilibra entre a inevitável necessidade de 
descanso final e o desejo de aproveitar ainda um pouco do 
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amor e amizade dos que lhe são próximos. Creio ter 
descoberto que essa necessidade de repouso não é algo 
elementar e primário, mas expressa o desejo de se livrar de um 
sentimento de insuficiência em detalhes dos mais significativos 
da existência. (JONES, p. 206 apud Messy, 1999, p. 48)  

 

Com razão, Messy atenta para dois pontos importantes. O primeiro diz 

respeito ao modo como, naquele momento da vida de Freud, se apresentava o 

que ele denominou necessidade de fechar os olhos para um sentimento de 

incapacidade característico da velhice e o que referiu como desejo de 

aproveitar a vida: ambos decorrentes da pulsão de morte e de vida4, 

respectivamente. E o segundo, refere-se ao drama subjetivo instaurado pelo 

sentimento de impotência com o qual foi confrontado. Tal sentimento, de 

acordo com Messy, pode ser tomado como um meio caminho entre envelhecer 

e morrer:  

 

Entre envelhecer e morrer se insinua o sofrimento, o que torna 
a velhice intolerável e esconde a ideia de uma morte de nada. 
Quando ela surge, porém, torna-se uma morte por velhice [...] 
para o mais jovem, essa assimilação da morte com o 
sofrimento leva a um impasse: antes morrer que sofrer, como 
se a agonia não tivesse o sentido de uma luta contra a morte. 
(p. 49) 

 

É necessário reconhecer nessas palavras um tipo de raciocínio que 

muito se aproxima daquele que fundamenta a reflexão de Canguilhem: o 

sofrimento (ou a agonia) produzido pela equivalência velhice = morte (tal como 

a doença) é, ainda, resultado da vida lutando contra a morte. É, portanto, 

resultado de atividade normativa que implica sempre certa potência de 

superação. O sentimento de impotência no velho é determinado, então, não 

pela ausência de potência, mas porque a potência que responde pela vida é 

reduzida em relação àquela anteriormente experimentada. Nessa perspectiva, 

ele traduz a experiência de uma vida reduzida. Por isso, Messy se questiona:  

                                                             
4 Segundo Laplanche e Pontalis (1998, p. 404), “no quadro da última teoria freudiana das 
pulsões, [pulsão de morte] designa uma categoria fundamental de pulsões que se contrapõem 
às pulsões de vida [...] voltadas inicialmente para o interior e tendendo à autodestruição, as 
pulsões de morte seriam secundariamente dirigidas para o exterior, manifestando-se então sob 
a forma da pulsão de agressão ou de destruição”. Por sua vez, as pulsões de vida “abrangem 
não apenas as pulsões sexuais propriamente ditas, mas ainda as pulsões de 
autoconservação”.  
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Através do medo de envelhecer não estará, acaso, o medo da 

morte que assim se exprime, ou falando de outro modo: o temor 

de perder a vida, como tivemos que perder o seio ou a placenta? 

Mas essa perda é impossível, impensável em demasia, exceto 

se anteciparmos o ganho de outra vida, celeste ou reencarnada, 

através da fé num ideal religioso. Talvez não seja a própria morte 

que cause medo, mas a ideia que temos dela. (1999, p. 49) 

 

A oposição “perda” versus “ganho”, presente na afirmação anterior, 

constitui um eixo importante da discussão acerca do processo de 

envelhecimento e a velhice que nos oferece o psicanalista. Ela é abordada 

tendo como base o compromisso de encaminhar uma resposta para as 

seguintes indagações:  

 

[...] se a velhice designa a última etapa da vida, como deverá 
ser reconhecida em cada um de nós? Começa aos 60, aos 70 
ou mesmo aos 90, para quem chegar aos 100 anos? Quanto 
dura? Como falam dela aqueles que a estão vivendo? (Messy, 
1999, p. 9) 

 

Essas indagações podem ser resumidas na seguinte questão 

apresentada pelo autor: “quando é que se fica velho fora do repertório social?” 

(p. 14). Pode-se dizer que essa questão não deixa margem à dúvida de que ele 

coloca sob suspeita qualquer definição de velhice que se apoia exclusivamente 

no critério etário. Isso o faz voltar o foco para o consequente descompasso 

entre “sentir-se” velho e “ser visto como” velho: “o velho é o outro, em quem 

não nos reconhecemos. A imagem da velhice parece uma imagem ‘fora’, no 

espelho, imagem que nos apanha quando é antecipada” (p. 14). Isso quer dizer 

que, do ponto de vista subjetivo, assistimos impotentes ao envelhecer de nossa 

imagem, sem, contudo, sentir realmente os efeitos do envelhecimento.  

Messy observa que “os processos que nele [o inconsciente] se 

desenvolvem são intemporais, isto é, não estruturados no tempo” (p. 16). Tal 

fundamento o leva a dizer que se o envelhecimento acompanha os anos, a 

velhice, por sua parte, se trama nos espelhos. A lógica da sucessividade 

temporal não é, portanto, a que comanda, do ponto de vista subjetivo, a 

entrada na velhice. Nessa medida, o envelhecimento não é a velhice. Vejamos, 

então, como Messy os distingue. 
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O envelhecimento, como algo que se inscreve no tempo cronológico, 

começa com o nascimento e acaba na destruição do indivíduo. Tal processo, 

na sua ótica, é marcado pela dinâmica de perdas e aquisições. Isso significa 

que, em qualquer ponto do curso da vida, estão em jogo, ao mesmo tempo, 

desgaste, fragilidade, diminuição e bonificação, maturação e acréscimo. Essa 

polaridade dinâmica evoca pulsão de vida e pulsão de morte, como já 

assinalado anteriormente.  

Assim, pelo viés da “aquisição” está, por exemplo, a proposição de que 

“sem o sabermos, moldamo-nos à imagem de um outro” (p. 19). O psicanalista 

atenta para o fato de que nesse processo: 

 

[...] o objeto investido ou o ser amado não é tomado na sua 
realidade, mas em sua representação inconsciente. Esta não 
corresponde à globalidade deste outro objeto percebido, mas a 
um traço que o caracteriza para o sujeito. Assim, a noção de 
aquisição pode ser verificada na relação narcísica do eu com o 
objeto [...] o momento inicial desta relação [foi] definido por 
Lacan como estádio do espelho. (Messy, 1999, p. 19)  

 

Diante desse entendimento do autor, é possível concluir que a noção de 

aquisição tem relação com a estruturação do eu, que implica a estratificação de 

imagens enquanto “traços” do objeto, havendo uma “relação narcísica5 do eu 

com o objeto” porque em causa está o que se denomina “identificação”:  

 

[...] processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um 
aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se 
transforma, total ou parcialmente, segundo o modelo desse 
outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma 
série de identificações. (LAPLANCHE e PONTALIS, 1998, p. 
226) 

                                                             
5 Narcisismo é termo que evoca o mito grego de Narciso, um jovem apaixonado pela própria 

imagem. Segundo Kaufmann (1996, p. 347), ele “assumirá toda a sua importância na teoria 

psicanalítica a partir do momento em que indicará uma fase necessária da evolução da libido, 

antes que o sujeito se volte para o objeto sexual externo”. Nessa perspectiva, é uma 

“modalidade de investimento, na medida em que pode dizer de um sujeito não apenas que ele 

ama a si mesmo, mas também que ama a sim mesmo através do outro” (p. 352). Laplanche e 

Pontallis (1998) atentam para o fato de que com o desenvolvimento da teoria freudiana 

chegou-se a uma definição estrutural do narcisismo em que “já não surge como uma fase 

evolutiva, mas como uma estase da libido que nenhum investimento de objeto permite 

ultrapassar completamente” (p. 288). 
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Entende-se porque Messy lançou mão do “estádio do espelho”, uma das 

primeiras elaborações teóricas de Lacan que, num Seminário sobre 

Psicanálise, realizado em Zurique, em 1948, mencionou que “basta 

compreender o estádio do espelho como uma identificação, no sentido pleno 

que a análise atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida no 

sujeito quando ele assume uma imagem [...] essa forma, aliás, mais deveria ser 

designada por ‘eu-ideal’”6 (1998, p. 226).  

O eu-ideal diz respeito, como afirma Messy (1999, p. 19), “à dimensão 

imaginária do ego” e, como tal, “representação psíquica inconsciente do traço 

investido desse outro objeto, que vem se sobrepor a um traço existente, 

correspondente os primeiros objetos de amor”. Note-se que pela ótica da 

aquisição, o envelhecimento tem relação com a história do ego.  

Quando se volta o olhar para a outra face da moeda – o envelhecimento 

é perda – o que se coloca no primeiro plano é a perda desta parte do outro que 

constituía um aspecto do meu ego. Deste modo, as perdas são vividas como 

ameaça de ressecamento ou de esfoliamento imaginário. Para não se perder 

de si mesmo, impõem-se ao sujeito a experiência do luto em que a libido 

investida no objeto se retira. Nesse processo, segundo Messy, está em causa o 

seguinte: enfrentar as numerosas perdas que privam a imagem de seu objeto, 

mas lançam-no na busca do outro. Uma perda não é sempre término, muitas 

vezes engendra uma aquisição. 

Vale lembrar que, também para Beauvoir, mudar é a lei da vida, sendo a 

vida entendida por Messy (1999), como um sistema instável no qual, a cada 

instante, o equilíbrio se perde e se reconquista. Sendo assim, a entrada na 

velhice, para esse autor, ocorre “por ocasião de uma ruptura brutal do equilíbrio 

entre perdas e aquisições” (p. 30). Ruptura, portanto, com o processo de 

envelhecimento: acontecimento que surge de maneira brutal a partir do 

encontro do sujeito com uma imagem de si que é o reverso da imagem ideal 

(eu-ideal). Isso ocorre porque, no espelho, ele se vê confrontado com o “ego-

feiura”: um corpo fragmentado, arrebentado, um corpo de morte.  

                                                             
6 Laplanche e Pontalis (1998) assinalam que “J. Lacan relacionou este primeiro momento da 

formação do ego com a experiência narcísica fundamental que designa pelo nome de fase do 

espelho” (p. 226). 
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Partindo desse ponto de vista, a entrada na velhice tem relação com a 

queda de um ideal causado pelo efeito de ver refletido no espelho o fantasma 

da fragmentação e da dependência. Inaugura-se o “estádio do espelho 

quebrado” (p. 35). Nele, “nossa imagem é [...] apreendida, não na sua ‘gestalt’ 

total, mas no que anuncia de destrutividade” (p. 37). Não há previsão 

cronológica para que tal acontecimento ocorra, mas uma vez tendo se 

apresentado, ele não é, porém, inelutável: podemos ser velhos, ver-nos como 

velhos sem nunca nos sentirmos velhos. Isso porque “ver-se velho seria 

identificar-se com um traço que representa a velhice como imagem negativa, 

anunciando a morte. Sentir-se velho é perder a ilusão da própria potência”  

(p. 48).  

 

1.1.4 Cronos e Kairós: entrelaço entre o tempo e o ser 

 

Para avançar nesse estudo, é necessário retomar a última afirmação do 

item anterior e indagar como enfrentar a perda de ilusão na própria potência? 

Ou, melhor: como enfrentá-la na velhice? No livro, Escrita de uma memória que 

não se apaga, Mucida (2009) toma como ponto central de sua reflexão a 

questão trabalhada por Messy em relação à entrada na velhice. Ela se vale da 

metáfora da escrita para propor que se entenda que a velhice, do ponto de 

vista subjetivo, tem íntima relação com o modo como se escrevem no corpo as 

experiências vividas. Não sem razão, ela faz remissão à memória ou, mais 

especificamente, aos traços de memória que, ao longo da vida, vão se 

articulando e dando sentido ao viver. Essa articulação se apresenta como um 

tecido-texto singular, já que cada sujeito – embora lance mão de uma “língua-

mãe” (p. 20) – escreve com os traços que lhe são pertinentes. Essa escrita é, 

então, constituída por histórias tecidas fio a fio durante longos anos, histórias 

marcadas com matizes que, desbotando as cores, não se perdem jamais. 

Conclui-se então que a escrita da vida – o envelhecer – constitui-se de 

“traços que não se apagam”, razão pela qual podemos sustentar até certo 

ponto a sensação de que, afinal, o tempo não passou. Sem dúvida alguma, 

essas duas noções antitéticas – permanência e mudança – trazem à luz outra 

dicotomia importante – cronos e kairós – para se pensar o processo de 
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envelhecimento e, consequentemente, a velhice. Mais especificamente está em 

jogo, de um lado, a temporalidade expressa na passagem sucessiva de meses, 

anos, dias, horas, segundos, e, de outro, a atemporalidade do inconsciente. 

Assim, “esses traços, marcas de cada experiência, sofrem de tempos em 

tempos rearranjos, novos sentidos e destinos em conformidade com as 

circunstâncias da vida” (p. 29). Rearranjos que, portanto, enlaçam presente, 

passado e futuro. Mucida atenta para o fundamento da noção de “traço”, ao 

afirmar que se o passado nunca é morto, não há presente puro e não existe um 

futuro a não ser pelas interpretações e sentidos dados no presente de cada 

parte desse texto. 

Diante disso, a autora entende que, ao escrever a vida, o sujeito investe 

sua energia na esperança de encontrar o equilíbrio entre perdas e ganhos 

(tópico bastante discutido no subtítulo anterior) e é neste sentido que a escrita 

funciona como uma forma de perseveramos no seio da vida. Nesse processo 

vital de “equilibrações sucessivas”, ele é confrontado com o fato de que “se no 

princípio está o verbo, junto habita desde sempre o não escrito, o 

impronunciável, com o qual cada um terá de conviver [...] buracos, intervalos, 

ondulações, dúvidas” (p. 22). A disposição para encontrar saídas para os 

inevitáveis conflitos ou impasses existenciais tem, portanto, estreita relação 

com o texto tecido ao longo da vida:  

 
[...] suportando o que na vida “manca“ [...] encontramos com o 
inesperado para o qual não é possível evitar, pois sem 
“imponderável, imprevisto, inassimilável [...] a vida não 
existiria”, não existiria o limite e a morte, e a vida não se 
instalaria como movimento. (Mucida, 2009, p. 26)  

 

A sua noção de velhice está ancorada nesse modo de pensar a vida. Por 

isso, para a autora, ela é um nome difícil de nomear. Tal dificuldade nos remete 

invariavelmente às mudanças que, com o passar do tempo, se colocam de 

modo inevitável: na imagem corporal, nas relações com o outro e nas posições 

sociais. Mucida insiste em dizer que não há fuga possível para isso e que a 

saída para cada um de nós é “suportar e conduzir seus efeitos criando escritas 

possíveis” (p. 29). Nesse destino, somos atravessados pela sensação de perda 

e pela angústia que dela decorre. 
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Não há outra saída senão recomeçar, encontrando o fio da meada 

perdido. Quantas vezes não se perde o fio da meada?! Nesse 

recomeço, a angústia poderá surgir sinalizando o ponto onde o 

desejo mancou em sua realização. A angústia, como afirmou Lacan 

(2005), é um afeto que não engana e sinaliza algo do desejo. O 

“remédio” para a angústia é desejar, mas desejar é saber sustentar o 

desejo em sua incompletude; é suportar a falta da palavra salvadora, 

da cor ideal, da costura perfeita. (Mucida, 2009, p. 32) 

 

Nota-se, assim, a urgência de trabalhar a vida por meio da criação de 

novas maneiras de vestir o desejo, que não morre, em conformidade com as 

mudanças inevitáveis. Nesse estudo, o ponto fundamental está no fato de que 

é preciso “suportar que algumas coisas não se escreverão da mesma forma de 

antes, encontrando substituições” (p. 65), o que impõe a vivência e a elaboração de 

lutos. É nessa medida que a velhice se coloca como entrelaço entre o tempo e 

o ser. A marca de presença de um sujeito no que nomeamos vida acontece 

quando a memória o inscreve no aqui e agora, conjugando “o que passa no 

tempo com um tempo marcado em cada um e que não morre” (p. 106). 

Arrisco-me a dizer que, sendo assim, a memória se apresenta como 

mecanismo que, do ponto de vista subjetivo, alimenta o “ser normativo”, no 

sentido utilizado por Canguilhem. Digo isso porque entendo, como Mucida, que 

ela se apresenta como algo que coloca o sujeito no fluxo, no movimento da 

vida. É o que sugere a afirmação: 

[...] saber jogar com o tempo, acolhendo e reeditando essa 

escrita que não se apaga e habita no corpo, na imagem, nas 

lembranças e em tudo aquilo que toca de perto os traços 

marcados da memória. Dessa memória que não se apaga, 

muitas tessituras podem ser feitas, e a cada momento uma vige 

com mais vigor a partir dos fios e cores recolhidos no tempo que 

passa (Mucida, 2009, p. 108) 

 

Viver implica, sem dúvida alguma, suportar o engendrar de um trabalho 

de luto. Para tanto, “necessitamos das vias abertas socialmente para 

transformar o que retorna sobre o eu de forma destrutiva” (p. 128). Como já tive 

oportunidade de assinalar, a balança pode pender mais para os ganhos do que 

para o lado da falta, ou das perdas, segundo a complexa inter-relação entre a 

capacidade normativa de cada ser e da sociedade em que ele vive.  
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CAPÍTULO II 

 

AFASIA E DEMÊNCIA:  

SOBRE DESTITUIÇÃO SUBJETIVA E ISOLAMENTO SOCIAL 

 

 

 

Como já mencionado na Introdução, o foco deste trabalho é realizar uma 

reflexão que articula o processo de envelhecimento e a velhice com os efeitos 

subjetivos e sociais da incidência de afasia e/ou demência no curso da vida de 

sujeitos que realizam, ao mesmo tempo, atividades clínicas e não clínicas no 

Centro de Atendimento a Afásicos, da Divisão de Ensino e Reabilitação dos 

Distúrbios da Comunicação (CAAf/Derdic), da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo.  

Antes de se deter ao funcionamento do CAAf, é importante trazer à luz 

uma reflexão encaminhada no Grupo de Pesquisa CNPq “Aquisição, Patologias 

e Clínica de Linguagem”, liderado pelas Profas. Dras. Maria Francisca Lier-

DeVitto e Lúcia Arantes, uma vez que seu funcionamento foi concebido tendo 

como fundamento um olhar especial sobre afásicos e demenciados e a 

articulação entre linguagem e sujeito. Esclareço, ainda, que: 1) minha formação 

como fonoaudióloga foi nessa perspectiva; 2) minha orientadora, Profa. Dra. 

Suzana Carielo da Fonseca, é pesquisadora desse Grupo desde sua criação e 

que o Grupo de Pesquisa CNPq, que ela lidera e do qual faço parte, “A 

Fragilização da Velhice e o Exercício Clínico no Campo da Gerontologia”, está 

em permanente diálogo com estudos acerca dessa temática. 

 

2.1 Sobre a afasia e seus efeitos subjetivos e sociais  

 

O que vimos até o momento é que a vida humana é marcada por uma 

dinâmica em que perdas e ganhos se colocam de modo incontornável. A busca 

de equilíbrio se apresenta como motor para que, de algum modo, ela seja 

vivida com qualidade. Isso implica, como diz Canguilhem, “ser normativo”. 

Quando no curso de uma vida a doença faz presença, o fiel da balança tende 
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mais para o lado da perda, exigindo uma reação normativa que procure 

restabelecer o equilíbrio perdido. Nesse item, poderá ser verificado de que 

maneira essa lógica está em causa quando a afasia (um distúrbio de linguagem 

decorrente de lesão cerebral) atravessa a vida de um ser.  

A intenção é que essa discussão se constitua em uma oportunidade 

para colocar em relevo a condição de sujeitos idosos que são também afásicos 

(como é o caso dos sujeitos dessa pesquisa) e que, como assinalam Fonseca 

e Araújo (2017), encontram-se numa posição de dupla marginalização social. 

Talvez, por isso, o drama subjetivo decorrente da afasia se torne 

especialmente recrudescido se a velhice já se apresentava antes como 

questão existencial para aquele que a vivenciava. Veremos como sua 

incidência pode estilhaçar ainda mais o espelho no qual o sujeito mira o seu 

olhar.  

Para isso, optou-se por partir da visão inaugurada pelo trabalho de 

Fonseca (1995 e 2002), que reconhece que há na afasia, além de um cérebro 

lesionado, um sujeito que perde posição como falante (perde vez e voz na 

linguagem) e, em razão disso, experimenta marginalização/isolamento social. 

Para chegar a essa definição, em cuja base de sustentação se articulam cérebro, 

linguagem e sujeito, a autora tomou como ponto de partida um exame minucioso do 

discurso que, no campo da ciência, fez da afasia um objeto de investigação, a 

Medicina, além de um diálogo teórico com a Linguística7 e com a Psicanálise.  

Tanto em sua Dissertação de Mestrado, quanto em sua Tese de 

Doutorado (1995 e 2002, respectivamente), a pesquisadora deteve-se em uma 

análise crítica dos fundamentos que sustentam o discurso organicista sobre a 

afasia, com o propósito de circunscrever como se coloca, para um 

fonoaudiólogo, tal condição patológica. Se para o médico, o foco recai sobre o 

cérebro (em função do seu compromisso com o organismo), para o 

fonoaudiólogo, o que deve fazer questão é o distúrbio de linguagem e seu 

efeito sobre o sujeito.  

Fonseca menciona que linguagem e sujeito são conceitos estranhos à 

teoria e à prática da Medicina; razão pela qual o médico encaminha pacientes 

                                                             
7 Particularmente, com a vertente denominada de Estruturalismo Europeu e com o 

Interacionismo Brasileiro (uma proposta em Aquisição da Linguagem, desenvolvida após o 
trabalho de C. Lemos, na UNICAMP-SP).  



40 
 

para o fonoaudiólogo. A autora tem sustentado, então, que esse clínico não 

pode se furtar de problematizar o modo específico de manifestação de 

linguagem na afasia, tampouco como um sujeito está sob seu efeito. Entende-

se, desde já, o porquê de sua ruptura com o discurso médico e de sua 

aproximação aos campos de saber da Linguística e da Psicanálise. Veremos 

que Fonseca não apenas consegue discernir campos na 

abordagem/tratamento da afasia, mas também chegar mais perto do conflito 

subjetivo que, a partir daí se instaura e seu desdobramento social.  

Como consequência do mergulho no discurso médico, a fonoaudióloga 

identificou que desde o discurso fundador de Broca e Wernicke, passando por 

Goldstein, Luria, entre outros, e do seu reconhecimento de que estava em 

causa uma associação temporal entre lesão cerebral e sintoma linguístico –, a 

Afasiologia tem adotado um raciocínio causal linear para abordar a relação 

entre cérebro e linguagem. Desproblematizada pelos médicos em razão do 

compromisso ético com o cérebro, a linguagem ficou, então, reduzida a 

comportamento desviante, porque é entendida como mero reflexo sensório-

motor. Nessa perspectiva, bastaria entender o funcionamento cerebral para 

significar o acontecimento linguístico: raciocínio muitas vezes assumido 

inadvertidamente e paradoxalmente pela Fonoaudiologia. 

Fonseca pode, ainda, identificar que a causalidade direta cérebro → 

linguagem foi, contudo, rejeitada até no âmbito da Afasiologia Médica; 

primeiramente, por Jackson e, em seguida, por Freud. O primeiro, em razão de 

sua aproximação à abordagem filosófica de Spencer (e apoiado em sua 

hipótese de paralelismo psicofísico), defendia que tal raciocínio era 

insustentável porque duas ordens de funcionamento distintas e independentes 

estavam em causa simultaneamente na produção do sintoma afásico. O fato de 

serem distintas tem toda importância, como ensina a Filosofia, só se pode 

estabelecer relação de causa e efeito no âmbito de um mesmo domínio de 

funcionamento. Jackson postulou, então, que cérebro e linguagem eram 

“concomitantes independentes”.  

Fonseca atentou também para o fato de que Freud, ainda neurologista e 

leitor de Jackson, já colocava sob suspeita, naquela época, alguns dos 

axiomas do campo da Neurologia, em razão de sua investigação sobre as 

histerias. Orientado por Charcot, ele já havia demonstrado que as paralisias 
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histéricas não eram causadas por danos cerebrais, mas que resultavam de 

problemas psicológicos. Também sua posição como investigador da afasia 

trouxe-lhe a certeza de que a assunção de uma causalidade direta lesão 

cerebral → sintoma linguístico não podia igualmente ser sustentada. Os casos 

negativos (há lesão, não há sintoma) e seu reconhecimento de que parafasias 

(sintomas afásicos relativos à substituição de uma palavra por outra, ou mesmo 

de um fonema por outro numa palavra) podiam ocorrer em falantes normais, 

sem lesão cerebral.  

Com sintoma sem lesão e lesão sem sintoma, Freud entendeu que 

cérebro e linguagem eram mesmo domínios de funcionamento diferentes. Sua 

experiência com a afasia o fez, de um lado, ratificar o “concomitante” de 

Jackson. De outro lado, contudo, como só há afasia com lesão, ele propôs que 

se considerassem os mesmos como “concomitantes dependentes”. Idealizou, 

inclusive, um “aparelho de linguagem” para explicar os sintomas afásicos. 

Fonseca fez notar que esse gesto de Freud era de suma importância: sem 

descartar o acontecimento cerebral, o sintoma linguístico passou a ser 

explicado por uma remissão ao domínio que lhe é próprio, o da linguagem.  

A fonoaudióloga viu no gesto de Freud algo que já havia sido postulado 

no âmbito da Linguística, por Saussure (1916): a linguagem tem suas próprias 

leis de funcionamento que não se submetem a nenhum outro domínio. 

Também não lhe escapou a seguinte afirmação de Saussure: “os indivíduos, 

em larga medida, não têm consciência das leis das línguas” (1916, p. 87). Esse 

“desconhecimento constitutivo”, segundo Fonseca, foi a chave para que Milner, 

em 1987, concluísse que “o fato de que haja língua tem a ver com o fato de 

que haja inconsciente”. Tendo dado pouca atenção a isso, mas totalmente 

comprometido com a noção de língua como funcionamento, Jakobson, em 

1954, ofereceu uma explicação linguística para afasia porque entendeu a 

especificidade de seus sintomas como produto de tal funcionamento. 

Na verdade, será apenas no âmbito da proposta interacionista brasileira 

em Aquisição da Linguagem que se problematizará o estatuto do sujeito 

falante: um ser que fala sem ter consciência das leis que regem o seu 

funcionamento. Filiada a tal vertente, e sob a orientação da Profa. Dra. Maria 

Francisca Lier-DeVitto, Fonseca acompanhou de perto a aproximação dos 
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pesquisadores à Psicanálise, em particular, dos desdobramentos da releitura 

de Lacan acerca do Estruturalismo Europeu.  

Foi no âmbito do diálogo teórico entre a Medicina, a Fonoaudiologia, a 

Linguística e a Psicanálise que Fonseca conseguiu vislumbrar um caminho de 

ruptura com o raciocínio da causalidade cérebro → linguagem para propor que, 

para o fonoaudiólogo, a afasia fosse entendida como uma questão de 

linguagem e, como tal, que qualquer teorização sobre ela deveria também 

implicar o sujeito falante. Fonseca inaugurou, assim, na Fonoaudiologia, e mais 

especificamente na Clínica de Linguagem, uma nova compreensão da afasia: 

fala em sofrimento que faz sofrer o afásico. É nessa direção que, em 2002, em 

sua tese de doutorado, indicou que o principal requisito para o tratamento 

clínico de afásicos seria o compromisso com a fala e com aquele que fala.  

Um fazer clínico assim orientado se estabelece, tendo em vista dar “vez 

e voz” àquele que perdeu posição para se sustentar como falante diante do 

outro. Como? Por meio de um diálogo teoricamente orientado: o diálogo clínico. 

Comprometido com um “fazer texto” a partir do que resta em funcionamento na 

fala/escuta do afásico, não deve ser confundido com o diálogo entre leigos, 

porque, conforme aponta Tesser (2007), em sua dissertação de mestrado, o 

clínico de linguagem lê/interpreta os dizeres (ou as tentativas de dizer) do 

afásico, bem como sua escuta para a fala que lhe é dirigida, tendo por base 

uma teoria de linguagem. É assim que se fundamenta o jogo entre ler, falar e 

escrever na clínica de linguagem com afásicos (CATRINI, 2006).  

Mas, nesse fazer, além do entendimento necessário acerca do modo 

pelo qual o sintoma se manifesta não se pode caminhar sem implicar o 

sofrimento produzido por tal manifestação, qual seja: o drama de se ver, num 

átimo de tempo, impotente para enfrentar as situações comunicativas mais 

rotineiras! Sobre esse drama, diz Fonseca: “sem deixar a condição de falante, 

o afásico passa a sê-lo de um modo muito diferente [...] Essa singularidade é 

angustiante para ele”. Tal angústia pode responder pelo fato de um afásico 

procurar e sustentar o atendimento fonoaudiológico (FONSECA, 2002; 

MARCOLINO-GALLI, 2013; LANDI, 2007), mas também pode ser de tal modo 

paralisante que obstaculiza seu investimento numa melhora clínica (FONSECA, 

2002; CATRINI, 2006). O sucesso do empreendimento terapêutico depende 

também do manejo dessa angústia, que impulsiona (ou não) a aposta de 
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mudança que dá vida a esta clínica. Não sem razão, em trabalhos atuais, 

outros pesquisadores do Grupo CNPq “Aquisição, Patologias e Clínica de 

Linguagem” têm problematizado a questão da transferência, em sintonia com 

sua aproximação ao campo da Psicanálise (CATRINI, 2010; MARCOLINO-

GALLI, 2013; CORDEIRO, 2014; CESAR, 2017).  

Mas se a condição afásica produz angústia no próprio falante, que não 

mais se reconhece ou é reconhecido como tal por sua comunidade linguística 

(raiz do que Fonseca nomeou como perda de posição como falante, base da 

referida “destituição subjetiva” produzida pela afasia), também é verdade que 

esse efeito de estranhamento é angustiante também para o outro: “a afasia 

pode criar complicações tanto do ponto de vista pessoal (para o próprio sujeito 

afásico), quanto interpessoal (o que inclui família, amigos, o seu grupo social)” 

(FONSECA, LIER-DEVITTO & OLIVEIRA, 2015, p. 17). Sob risco, fica, então, o 

laço com o outro; o que pode responder por isolamento/marginalização social, 

como já mencionado anteriormente.  

Cabe destacar que a afasia pode incidir em qualquer ponto do curso da 

vida, pois o drama que lhe é peculiar independe da idade. Mesmo levando isso 

em conta, talvez se tenha ainda de considerar que: 1) ela pode acontecer no 

mesmo momento em que para o sujeito já se apresentava a quebra do espelho 

que responde pela entrada na velhice; 2) a angústia que a afasia produz 

também tem relação com a experiência de ter estado sob risco de vida, de 

iminência de morte física. Não se deve marginalizar, contudo, que a destituição 

subjetiva processada pela incidência da afasia também faz o sujeito 

experimentar uma perda que, como a morte, demanda um trabalho de luto. 

Quero dizer que a afasia coloca a questão da morte para um sujeito e isso tem 

relação também com a velhice.  

Como atentou Mucida, para se deixar tomar pelo fluxo da vida, será 

preciso que esse sujeito seja capaz de retomar sua escrita do ponto a partir do 

qual o tecido do texto se esgarçou: se normatividade psíquica está aí em 

causa, entendo que também a social tenha um papel importante. Não sem 

razão, Fonseca e Lier-deVitto investiram na formatação de um Centro de 

Atendimento – o CAAf – Derdic/PUC-SP – que articulasse instâncias clínicas 

(terapias de linguagem e/ou psicológica, associadas ao acompanhamento 

médico), bem como atividades inclusivas (oficinas de artes, por exemplo) e 



44 
 

escuta para a família, como será apresentado em detalhes no item 2.3 deste 

capítulo. 

 

2.2 A demência numa visão além do cérebro  

Assim como Fonseca (2002), Landi (2007), que também é uma 

fonoaudióloga, dedicou seus estudos à demência e criticou o seu reducionismo 

ao orgânico, tendência dominante entre clínicos e pesquisadores de tal quadro 

patológico. Nessa empreitada, a autora encaminhou uma proposta alternativa 

em que sujeito e linguagem ficaram no foco. Coube a ela, então, no Grupo de 

Pesquisa “Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem”, o gesto inaugural de 

detenção teórica na demência, com base em questionamentos suscitados no 

seu exercício como terapeuta de linguagem.  

Nessa perspectiva, a pesquisadora nos fez notar o descompasso entre a 

manifestação linguística sintomática e seus efeitos sobre esses sujeitos que, 

diferentemente dos afásicos, podem nela se alienar com a progressão do 

quadro em questão. Se na afasia um ser sofre permanentemente em razão do 

emaranhado sintomático que o aprisiona; ele não pode ser sustentado na 

demência. Segundo Landi, é outro o modo de presença do sujeito na singular 

manifestação sintomática na linguagem.  

O fato é que as falas de pacientes demenciados, mesmo nos quadros 

mais graves, em que a doença já evoluiu muito, não são, como preconiza a 

literatura sobre o tema, “falas vazias”. Landi pode reconhecer que mesmo 

quando subsistem apenas pedaços ou restos desconexos de fala (desarranjo 

da conexão significante), eles dizem respeito àquele que fala, ou seja, remetem 

a cenas vividas por ele. O fato da perda do fio que os articularia não quer dizer 

que nessa fala não haja falante. O que está em causa, portanto, é um modo 

muito enigmático (para outro) dele fazer presença na fala. Chamou sua 

atenção, também, que:  

 

[...] enquanto houver fala, haverá falante e movimento, ambos 
movimentados pela reflexividade da linguagem sobre si mesma, 
a despeito da dissociação profunda entre fala e escuta e entre 
fala e realidade a despeito, inclusive, do falante não se 
apresentar no intervalo entre significantes. (Landi, 2007, p. 114) 
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Emendabili (2010), em sua Dissertação de Mestrado, confirma as 

proposições de Landi quando constata que “o que dizem [seus pacientes com 

demência] é carregado de vivências subjetivas” (p. 10). Com o objetivo de 

refletir sobre o que estaria em causa no exercício de uma clínica de linguagem 

com esses pacientes, esta fonoaudióloga se deixou tocar por um ponto nodal 

encaminhado por Messy (1999). Antes que nos detenhamos nele, cabe 

esclarecer que sim, o psicanalista francês, quando lançou mão da hipótese do 

“estádio do espelho quebrado” para explicar a entrada na velhice, vislumbrou 

outro efeito – que não apenas esse – e outro destino para o sujeito. Isso 

ocorreu porque considerou que à abertura da ferida narcísica produzida pela 

quebra do ideal de eu, pode-se seguir “uma espécie de apagamento psíquico 

[...] um estádio do espelho-apagamento” (p. 123). Para Messy: 

 

[...] o indivíduo apanhado nos estilhaços do espelho quebrado 
[...] ficaria aterrorizado pela ocorrência brutal de uma perda, 
demasiada ou insuportável, que o precipitaria na demência [...] 
se o sistema de defesa desencadeia uma angústia e não um 
terror, esses mesmos elementos podem causar uma simples 
ruptura do envelhecimento, ou seja, uma entrada na velhice, 
que pode por sua vez desaparecer pela reconquista do ideal de 
ego. (p. 125-126). (Grifo meu). 

 

Nota-se que a precipitação de um sujeito na demência está 

intrinsecamente relacionada a uma espécie de falta de normatividade psíquica, 

conforme menciona Canguilhem, o “terror” produzido pelo espelho estilhaçado 

é paralisante; ou seja, agora voltando a Messy, o confronto com a perda não 

engendra novas aquisições. Entende-se porque ele afirma que enquanto “a 

velhice implica um dobrar-se sobre si mesmo, a demência põe o ego de lado, 

corta o retorno da comunicação e relança o doente em posições regressivas” 

(p. 126). Embora isso configure o referido “estádio do espelho-apagamento”, 

não quer dizer que “o demente [...] é um morto” (p. 37). Messy procura apoio na 

própria experiência clínica para ratificar essa última afirmação: “não é porque a 

comunicação é interrompida que não há apelação, nem recepção [...] a maioria 

dos pacientes que encontrei [...] ouviam e compreendiam o sentido das 

palavras pronunciadas” (p. 126). Ora, se é assim, há sujeito na demência!  

Tal conclusão possibilitou que Messy encaminhasse uma proposta em 

cuja base está o que ele nomeou de “banho simbólico”, “com tais pacientes é 
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preciso continuar a emitir nossas mensagens, captar os apelos, sejam quais 

forem nossas impressões de ‘doente ausente’” (p. 126). Foi esse o ponto nodal 

que, reconhecido por Emendabili, movimentou sua reflexão sobre a 

especificidade de uma clínica de linguagem com pacientes demenciados. Ela 

assinalou, então, “a importância da escuta para a densidade significante” 

(MARCOLINO-GALLI, EMENDABILI e LIER De VITTO, 2013, p. 5) e entendeu 

que, na base do exercício clínico, estaria verdadeiramente, como propôs 

Messy, um “desmentir a demência”. Afinal, não é outra coisa que está em jogo 

no “banho simbólico”: o corpo do paciente demenciado é um corpo habitado! 

Marcolino-Galli (2013) parte da mesma abordagem e avança na 

discussão sobre os fundamentos da clínica de linguagem com demenciados, 

quando se propõe a discutir a relação entre memória e linguagem. Apoiada em 

Freud (1891/1979), mais especificamente em seu “aparelho de linguagem”, ela 

conclui que a memória é “feita de linguagem”.  

O que hoje se denomina “aparelho psíquico” tem relação com o que 

Freud, ainda neurologista, nomeou como “aparelho da linguagem”: uma 

máquina associativa de impressões (visuais, auditivas e cinestésicas/táteis) 

configuradas como “representação-palavra” e “representação-objeto”. Os feixes 

associativos de cada um desses dois sistemas seriam registrados em 

“sistemas de memória” que implicariam, ainda, a permanente associação de 

ambos. É no âmbito dessa hipótese que Freud vai nos oferecer uma alternativa 

para ir além do cérebro, ao abordar o sintoma afásico. Assim, por exemplo, a 

anomia (“esquecer” o nome das coisas e/ou pessoas) e a parafasia (troca de 

uma palavra por outra) seriam entendidas como manifestação sintomática 

indicativa de uma perturbação no funcionamento desse aparelho ou na rede 

associativa antes referida.  

A novidade introduzida por Freud na Neurologia da época chamou a 

atenção de Fonseca (1995 e 2002) e, como mencionado no item anterior, 

contribuiu para que a autora formulasse uma proposição alternativa na qual 

sujeito e linguagem fossem o foco. Marcolino-Galli (2013, p. 59), por sua vez, 

apoiada no mesmo “aparelho” atenta para o fato de que:  

 

[...] ao falar em sistemas mnésicos, Freud dispersa a 
lembrança em séries associativas. Ele suspende desse modo a 
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relação percepção-representação já que privilegia ‘associações 
e não representações ligadas a esta ou àquela qualidade 
sensorial’. Perde-se a relação um-a-um (objeto sensível-
representação) que garantia substância à memória, 
compreendida como espaço de estocagem.  

O que a autora pode reconhecer é que impressão não é a coisa-em-si, 

mas o que sobra de uma operação psíquica. Por isso é que Freud fala em 

“traço mnésico”. O ponto nodal é o que, nesse “aparelho” (primeiro tempo de 

formulação do “aparelho psíquico”), a memória está submetida à linguagem, ou 

como afirma Marcolino-Galli, “ao jogo de associações realizado pela mecânica 

do aparelho da linguagem” (p. 60). Ela também demonstra que, a partir de 

1895, Freud passou a falar em “aparelho da memória”, colocando ênfase na 

noção de trilhamento:  

 
[...] a memória aparece [...] como repetição de determinados 
caminhos facilitado por trilhamentos anteriores, que 
estabelecem redes associativas. Memória, então, conclui 
Freud, é mecanismo inconsciente que depende da intensidade 
da tensão e da frequência da experiência. (Marcolino-Galli, 
2013, p. 67)  

 

Marcolino-Galli alerta, ainda, para o fato de que, com o desenvolvimento 

posterior da teorização na Psicanálise Freudiana, a relação entre memória e 

linguagem vai ganhando o seguinte viés argumentativo: “o funcionamento 

psíquico é memória governada por uma estrutura de linguagem. Linguagem 

não é memória – Freud não autoriza esta leitura – mas é certo que esses 

domínios são ‘concomitantes dependentes’” (p. 75). Nessa perspectiva, pode-

se dizer que “lembranças são constituídas pela linguagem” (p. 81). Assim, 

puxar fios da rede associativa que responde por seu funcionamento parece ser, 

logicamente, um meio para promover um possível enlaçamento do sujeito com 

o outro e com sua história. Essa é a aposta que tem sido sustentada pelos 

clínicos e também por mim nas atividades do CAAf, como será visto mais 

detalhadamente no item a seguir.  

 
2.3 Sobre o CAAf 

 

A criação de um Centro de Atendimento a Afásicos (CAAf) na Divisão de 

Ensino e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação (Derdic), da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), foi proposta como uma das 
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metas do Projeto de Extensão “O atendimento clínico do afásico: diagnóstico, 

tratamento e prognóstico”, criado em 2004, coordenado pelas Profas. Dras. 

Suzana Carielo da Fonseca e Maria Francisca Lier-DeVitto, que tinham por 

objetivo estruturar, num prazo de dois anos, sendo prorrogado por mais dois 

anos, um conjunto articulado de atividades clínicas e não clínicas de 

atendimento aos pacientes e seus familiares, bem como de pesquisa e 

formação de fonoaudiólogos. Os serviços oferecidos envolveriam profissionais 

de diferentes áreas que atuavam na instituição naquele momento, abrindo 

espaço também para que voluntários contribuíssem para a realização das 

atividades propostas.  

Vale dizer que, gradativamente, pacientes demenciados passaram a ser 

atendidos no CAAf porque se entendeu que as atividades antes podiam 

também beneficiá-los. Não se pode deixar de assinalar que o nome do Centro 

ainda não deixa ver tal inclusão. De todo modo, isso se registra nesta 

dissertação para, quem sabe, tornar-se um ponto a mais de reflexão, uma vez 

que, desde 2004, até os dias de hoje, o CAAf insere-se no Serviço de Patologia 

da Linguagem da Derdic/PUC-SP.  

Não destoando do perfil institucional, as suas atividades beneficiam uma 

população em condição socioeconômica desfavorável ocasionada, em muitos 

casos, pela condição patológica que pode levar à perda da capacidade 

laborativa e/ou dependência de benefícios previdenciários para a sobrevivência 

própria e/ou da família. Constam na sequência os quatro Programas que dão 

vida ao CAAf.  

 

2.3.1 Programa de Atendimento Clínico  

 

É um programa de atendimento fonoaudiológico, psicológico, médico e 

de terapia ocupacional, sendo a porta de entrada o atendimento 

fonoaudiológico e, de acordo com demandas específicas, o paciente é 

encaminhado para os outros serviços clínicos. Os atendimentos são, via de 

regra, individualizados;  

 

2.3.2 Programa Ponto de Encontro 
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As atividades do Programa Ponto de Encontro são realizadas em grupos 

dos quais participam profissionais de diferentes formações, sendo alguns da 

Derdic ou de instituições diversas, além de afásicos, familiares e/ou voluntários. 

Trata-se de oficinas que visam, antes de tudo, a estabelecer e/ou a fortalecer 

laços com o outro, mas também com potencialidades próprias que, muitas 

vezes, a condição patológica tende a obscurecer. Se a inclusão social e a 

promoção de ações efetivas de cidadania configuram esse Programa, também 

está em causa a abertura de um espaço para reposicionar-se subjetivamente 

não apenas diante do outro, mas de si mesmo.  

Ao longo dessa história de funcionamento do CAAf, foram realizadas, na 

Derdic, oficinas de teatro, artesanato, de exploração alternativa de mídias, de 

culinária, de bijuterias, de artes, entre outras. Cabe enfatizar, ainda, que, no 

interior desse Programa, desde seus momentos iniciais, parcerias 

interinstitucionais foram feitas para que os seus participantes pudessem 

circular em outros espaços (ou equipamentos sociais), ampliando, assim, o 

alcance e a diversidade dos referidos “encontros”. Esse foi o caso, por 

exemplo, da relação estabelecida com a Prefeitura do Município de São Paulo, 

em 2005, mais especificamente com o Centro de Convivência e Cooperativa 

(CECCO), do Parque Ibirapuera.  

O CECCO é uma unidade que promove oficinas por meio de linguagens 

artísticas, esportivas, artesanais, práticas corporais orientais, entre outras. Na 

ocasião, foram abertas e preenchidas vagas para os afásicos e seus familiares 

nas Oficinas de convivência e projetos de geração de renda, sendo elas: atelier 

de artes plásticas, coral cênico cidadãos cantantes, Lian Gong, meditação 

ativa, yoga adulto, papelão/artesãos – geração de renda, fios, tramas e 

bordados/artesãos, dança e expressão corporal, escultura, mosaico, colóquios 

e expedições culturais. Segundo Fonseca (2005), esse foi um passo 

fundamental no sentido de canalizar uma demanda importante de inclusão 

social e reinserção profissional. 

Outro exemplo de parceria interinstitucional foi a que ocorreu em 2011 

com a ONG Ritmos do Coração, em que eu era um dos membros, quando 

houve a realização de uma visita monitorada dos afásicos e seus familiares à 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. Cabe atentar para o fato de que, para 

alguns deles, essa foi uma primeira visita a um museu. O feedback deles foi 
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estimulante e positivamente recebido pelas duas equipes de profissionais que 

os acompanharam (técnicos Derdic e da ONG). Vale ressaltar que, na semana 

seguinte, em uma oficina, os pacientes puderam rever os slides das obras 

apreciadas no dia da visita, bem como compartilhar a experiência com os 

demais pacientes que, por motivos diversos, não puderam estar presentes. 

Minha entrada, como voluntária, e permanência, como profissional, nas 

oficinas do CAAf constitui, portanto, um desdobramento dessa ação 

interinstitucional. Essa história começou com o reencontro com a Profa. Dra. 

Suzana Carielo da Fonseca, que já havia sido minha orientadora no trabalho de 

conclusão do curso de Pós-Graduação Lato Sensu “Especialização em Clínica 

de Linguagem” (COGEAE/PUC-SP), realizado em 1995. Causou-me impacto o 

modo como se assumia, no CAAf, o compromisso com a ampliação de 

horizontes com vistas à inclusão social e à ressignificação da própria condição 

subjetiva. Compromisso movimentado por um a dinâmica baseada na noção de 

encontro.  

 

2.3.3 Programa de Atenção à Família 

 

O Programa de Atenção à Família é de responsabilidade de psicólogos e 

assistentes sociais, as atividades propostas nesse programa são realizadas em 

grupos de acordo com a demanda de familiares e de cuidadores. Questões 

relativas ao cuidado e autocuidado de seus membros tem sido o foco por meio 

do qual se realiza o trabalho que, diga-se de passagem, dá suporte e fortalece 

seus participantes. Isso se desdobra positivamente na proposta de tratamento 

dos pacientes.  

 

2.3.4 Formação teórica e clínica de fonoaudiólogos 

 

Tem por objetivo oferecer estágio e cursos de aprimoramento 

profissional, os fonoaudiólogos que atendem no CAAf são clínicos e 

pesquisadores, o que garante um aprimoramento constante do serviço 

oferecido. Nessa perspectiva, também se oferece formação a alunos (estágio) 

e a profissionais (curso de aprimoramento e formação complementar 

especializada). De acordo com dados recolhidos junto à Coordenação do CAAf, 
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muito já se produziu em termos de conhecimento teórico e clínico ao longo de 

seu funcionamento, podendo ser mencionado: 6 teses de doutorado, 10 

dissertações de mestrado, 17 trabalhos de conclusão de curso, 4 iniciações 

científicas, 5 monografias de conclusão de curso de especialização e 1 projeto 

de pesquisa interdisciplinar.  

Além disso, em 2011, o CAAf participou de um Edital do Ministério da 

Saúde, mais precisamente, na Área Temática Saúde do Idoso, “visando à 

obtenção de recursos financeiros para ‘realização, aprimoramento e ampliação 

das atividades’” (FONSECA, LIER-DEVITTO e OLIVEIRA, 2015, p. 11). 

Aprovado, o Projeto respondeu pelo Convênio nº 758340/2001 entre aquele 

Ministério e a Fundação São Paulo (mantenedora da PUC-SP). As metas 

atingidas plenamente foram as seguintes:  

 

a) oferecer atendimento clínico a 20 novos pacientes idosos;  

b) disponibilizar oficinas para 35 pacientes idosos, incluindo as 20 vagas 

abertas para atendimento clínico, visando a promover avanços na 

inclusão social dos mesmos;  

c) realizar formação de um profissional e estimular sua participação em 

pesquisas no campo da afasia;  

d) sintetizar os avanços teórico-clínicos em uma publicação e difundi-la na 

forma de um modelo de atendimento, com vistas à sua replicação junto 

a profissionais de saúde dos serviços públicos municipais e estaduais. 

Cinco mil exemplares foram distribuídos em todo o território nacional, 

contribuindo com as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa de apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas e de 

formação e educação permanente aos profissionais de saúde do SUS 

que atuam nesse campo. 

 

Como já mencionado anteriormente, vale ressaltar que a dinâmica 

instaurada no âmbito do CAAf se fundamenta nas concepções de afasia e 

demência discutidas nos itens anteriores, bem como se baseia no conceito de 

“clínica de linguagem”, tal como proposto pelos pesquisadores do Grupo CNPq, 

liderados pela Profa. Dra. Maria Francisca Lier-deVitto e do qual a Profa. Dra. 

Suzana Carielo da Fonseca também faz parte. Essa última tem procurado 
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discutir tal conceito na formação de pesquisadores que, sob sua orientação, 

participam do seu Grupo CNPq no campo da Gerontologia, como é o meu 

caso. 

Essa dissertação é a primeira a problematizar o que no CAAf se 

considera como algo “além da clínica”. Isso demonstra que ele está atento a 

ações relativas ao compromisso com a inclusão social. Por essa razão, no 

próximo capítulo, será apresentada uma discussão que procura refletir sobre 

arte e inclusão social, além de esclarecer o meu papel no CAAf.  
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CAPÍTULO III 

SOBRE ARTE E INCLUSÃO SOCIAL 
 

 

 

Nos capítulos anteriores, em diversos momentos, atentei para o fato de 

que nas Oficinas do CAAf, a arte é entendida como um dos meios de que se 

lança mão para potencializar laços e afetos. Se tal entendimento respondeu 

pela criação do Programa Ponto de Encontro, ele constituiu-se além disso 

como uma das bases sobre as quais se edificou minha formação como 

arteterapeuta.  

Vale dizer, desde já, que a Arteterapia é uma especialização profissional 

que tem, principalmente, congregado não apenas graduados da área da Saúde 

(Psicólogos, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Enfermeiros, entre outros), mas 

também de outros campos disciplinares, tais como os de Artes, Educação, 

Sociologia, Antropologia, etc. Isso evidencia que, no encontro entre os dois 

termos que nomeiam esse campo de atuação, nem sempre o que se tem no 

horizonte é o exercício de uma clínica. Propósitos educacionais e comunitários, 

por exemplo, podem ainda fundamentar práticas que visam à inclusão social 

por meio da arte. Identificar qual é a base comum que responde por tais 

objetivos, bem como o que os distancia pode ser importante para a reflexão 

que estou encaminhando nesta dissertação, já que, como esclareci no capítulo 

II, o Programa Ponto de Encontro foi idealizado, tendo em vista o compromisso 

com a inclusão social.  

Considerando que sou fonoaudióloga com especialização em 

Arteterapia, diferentes demandas, posições e manejos estão em causa quando 

atuo na clínica ou nas oficinas do CAAf. Apesar de ser a mesma pessoa, meus 

encontros na clínica são motivados pela demanda do paciente de livrar-se do 

seu sintoma na linguagem; nas oficinas, o participante experimenta “sair da 

margem”, incluir-se e ser incluído em dinâmicas sociais, resgatando lugares de 

efetivo pertencimento. É preciso atentar, então, para o fato de que demandas 
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para realização de oficinas, tais como as do CAAf, não necessariamente são 

determinadas por condições patológicas, mas especificamente por uma 

condição de exclusão social, tais como pobreza, preconceito, vulnerabilidade, 

etc.   

Tendo em vista tais considerações, talvez seja o momento de se indagar 

sobre não apenas como se chegou ao reconhecimento do potencial inclusivo 

da arte, como também sobre como mobilizá-lo efetivamente e especificamente. 

Consta a seguir uma breve incursão por essa história no campo da Arteterapia 

e, na sequência, conclusões sobre a atividade que realizo no Ponto de 

Encontro. 

 

3.1 O potencial inclusivo da Arte  

 

Pode-se afirmar que a Arteterapia é uma área de atuação profissional 

alicerçada num duplo reconhecimento: a de que a arte pode curar e incluir. A 

Associação Brasileira de Arteterapia entende que se trata de “um método 

baseado no uso de várias formas de expressão artística com uma finalidade 

terapêutica” (REIS, 2014, p. 143). Na sequência, consta uma breve revisão 

histórica sobre a abertura e gradativa consolidação desse campo, bem como 

considerações sobre o que pode significar o adjetivo “terapêutico” que qualifica, 

de modo particular, o “fazer arte” implicado nesse método.  

De início, é importante trazer à luz a menção recorrente do termo 

Arteterapia na literatura que, por exemplo, se encontra atrelado aos escritos de 

Freud e Jung acerca dos impactos que a arte causou em profissionais e 

pesquisadores (inicialmente do campo da Psicologia) entre as décadas de 

1920 e 1930 (CARVALHO e ANDRADE, 1995 apud REIS, 2014). Mais 

especificamente, Freud ressalta sobre esse assunto no texto Moisés de 

Michelangelo (1914) e Jung, em Metamorfoses e símbolos da libido (1912).  

Freud era um grande admirador de obras de arte e elaborou pelo menos 

dois textos que tratam especificamente desse tema. Além do já citado 

anteriormente, o autor também escreveu Leonardo da Vinci e uma lembrança 

de sua infância, em 1910, em que ele discute o perfil psicológico do artista 

italiano, tendo como ponto de partida uma lembrança de infância relatada pelo 
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mesmo em seus escritos. Já em Moisés de Michelangelo, nota-se um Freud 

que, impactado pela escultura em mármore, indaga-se sobre se ela 

representaria uma cena da vida de Moisés, tal como relatada na Bíblia, ou se 

estaria ali representado algo atemporal, tal como um caráter ou um estado de 

ânimo. Note-se que, de um lado, estão em causa fatores contextuais que 

sustentariam a obra de arte e, de outro, uma perspectiva que levaria mais em 

conta a estrutura subjetiva do artista.  

Em uma análise minuciosa da obra em questão, Freud considerou 

interpretações de vários críticos de arte, mas a sua afirmação, a seguir, deixa 

ver como encaminhou a resposta para as suas indagações: 

  

A [seguinte] opinião de Thode parece ser a menos arbitrária 
[...]. Diz ele: ‘aqui, como sempre, [Michelangelo] está 
interessado em representar um certo tipo de caráter. [...]’. 
Quanto a mim, nada tenho a objetar à explicação de Thode; 
mas sinto falta de alguma coisa nela (Freud, [1913-1914]2012, 
p. 8)  

 

Essa “falta” se esclarece quando Freud considera que o Moisés de 

Michelângelo, pelas características representadas na obra, não era o Moisés 

da Bíblia:  

Este Moisés deve ser um homem inteiramente diferente, um 
novo Moisés da concepção do artista, sendo assim, 
Michelangelo deve ter tido a presunção de emendar o texto 
sacro e falsificar o caráter daquele santo homem. Poderemos 
imaginá-lo capaz de uma audácia que, quase se poderia dizer, 
aproxima-se de um ato de blasfêmia? Dessa maneira, não 
seria surpreendente para nós descobrir que o artista, ao 
retratar a reação do herói a essa dolorosa surpresa, se 
houvesse se desviado do texto por motivos internos. (Freud, 
[1913-1914]2012, p. 19). (Grifo meu) 

 

Portanto, a escultura não poderia ser tomada como registro de nenhum 

momento particular da vida do profeta. Mas, então, que tipo de registro estaria 

em causa ali? A resposta é tecida nessa longa afirmação a seguir:  

  

Completamos agora a nossa interpretação da estátua de 
Michelangelo, embora ainda se possa perguntar que motivos 
induziram o escultor a escolher a figura de Moisés, e de um 
Moisés tão grandemente alterado, para decoração do túmulo 
de Júlio II. Na opinião de muitos, esses motivos podem ser 
encontrados no caráter do Papa e nas relações de 
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Michelangelo com ele. Júlio II tinha afinidades com 
Michelangelo no que se referia haver tentado realizar objetivos 
grandes e formidáveis e, especialmente, projetos em grande 
escala. Era um homem de ação e tinha um propósito definido, o 
de unir a Itália sob a supremacia papal. Desejou realizar 
sozinho o que deveria levar ainda vários séculos para ser 
realizado e, mesmo então, somente através da conjunção de 
forças estranhas; trabalhou só, com impaciência, no curto 
período de soberania que lhe foi concedido, e utilizou meios 
violentos. Podia apreciar Michelangelo como um homem de 
sua própria espécie, mas muitas vezes o fez sofrer com sua ira 
repentina e sua completa falta de consideração pelos outros. O 
artista sentia em si próprio a mesma violenta força de vontade 
e, como pensador mais introspectivo, pode ter tido uma 
premonição do fracasso a que ambos se achavam 
condenados. Assim, esculpiu seu Moisés na tumba do Papa, 
não sem uma censura ao pontífice morto, mas também como 
uma advertência a si próprio, elevando-se, pois, através da 
autocrítica, a um nível superior à sua própria natureza. (Freud, 
[1913-1914]2012, p. 158). (Grifo meu) 

 
  

Nessa conclusão de Freud parece estar implicado o seu reconhecimento 

de que na obra se inscreve o desejo do artista8. Pelo menos foi assim que o 

campo da Arteterapia tomou tal escrito do pai da Psicanálise. É o que se 

confirma na seguinte afirmação de Reis (2014, p. 144):  

 
A ideia freudiana de que o inconsciente se expressa por 
imagens, tais como as originadas no sonho, levou à 
compreensão das imagens criadas na arte como uma via de 
acesso privilegiada ao inconsciente, pois elas escapariam mais 
facilmente da censura do que as palavras.  
 

 
A autora assinala, contudo, que o próprio Freud não chegou a utilizar a 

arte como parte do processo psicoterapêutico. Já a fundadora da Arteterapia, 

Margaret Naumburg, psicóloga e educadora norte-americana9, que se 

apresenta como freudiana, propôs um método terapêutico10 que consistia 

                                                             
8 Franco (2014, p. 11) atenta para o fato de que Peter Gay levanta a hipótese de que a 

interpretação de Freud fosse, em alguma medida, uma leitura de si mesmo e de seu próprio 
momento de vida (GAY, [1988]1995, p. 295). Freud pensava sua vida como um esforço 
disciplinado para controlar sua raiva e também sua inquietação filosófica especulativa. Esses 
tempos do ensaio sobre a estátua foram especialmente difíceis a Freud diante das defecções 
de Jung e Adler. Como O Moisés de Michelangelo, Freud se sentia convidado a se controlar 
diante de desertores, minimizar a resposta, refrear a fúria para o bem do próprio movimento 
psicanalítico.  
9 Considerada fundadora por ter sido quem primeiro a sistematizou, em 1941. 
10 A Arteterapia de Orientação Dinâmica.  
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basicamente em interpretar analiticamente as representações pictóricas de 

seus pacientes, entendidas como projeções de conflitos inconscientes.  

Nessa perspectiva, Osório Cesar, músico violinista, crítico de arte e 

psiquiatra brasileiro, também se deixou tocar pela obra de Freud no trabalho 

que realizou junto a pacientes do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, conforme 

apresentado a seguir. Em 1923, ainda estudante de Medicina nessa Instituição, 

interessou-se pelos trabalhos artísticos que os pacientes realizavam ali, 

principalmente por perceber neles certo parentesco com as obras dos 

modernistas paulistas. Em 1924, o médico escreveu um artigo – um estudo de 

caso – no qual atentou para o fato de que: 

 

[...] a necessidade que certos doentes do espírito têm de realizar os seus 
sentimentos estéticos representados, ora em escultura, ora em 
desenhos e pinturas, ora em versos, é constantemente observada nos 
manicômios. E não se julgue que essas atitudes de arte entre os 
alienados sejam somente reproduções mecânicas, estereotipadas, 
trabalhadas sem interesse, sem amor. Puro engano; grande parte 
desses artistas possui uma verdadeira idolatria por tudo o que fazem. 
(CESAR, [1924]2007, p. 118)  

 

 Sobre seu paciente, um paranoico que assassinou a própria esposa, 

Cesar afirmou que “ultimamente, a sua preocupação diária é modelar, em 

barro, figuras grotescas de uma originalidade palpitante e de um realismo 

disforme. Elas representam, [...] um grito atávico de recordações passadas” (p. 

120). Vale dizer que, nessa época, o psiquiatra se aproximava dos conceitos 

da Psicanálise Freudiana11. Entende-se porque ele tenha chegado à seguinte 

conclusão sobre uma das esculturas desse paciente: “estamos convencidos, 

pois, de que o desenvolvimento escultórico dado por T., às mãos dessa 

estátua, representa para sua mentalidade artística o símbolo da vida sexual 

infantil” (p. 126). 

A aproximação com a Psicanálise foi se recrudescendo e, em 1927, 

Cesar tornou-se um dos membros fundadores da Sociedade Brasileira de 

Psicanálise de São Paulo e, em 1929, autor do livro A expressão artística dos 

                                                             
11 Osório Cesar cita nominalmente Freud e seu escrito sobre a obra de Leonardo da Vinci, 
Sant’Ana, a Virgem e o Menino.  
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alienados12, em que “articula conceitos freudianos à análise da arte” (REIS, 

2014, p. 145).  

É preciso esclarecer que esses movimentos se realizaram no âmbito da 

“Escola de Artes Plásticas do Juqueri”, por ele fundada, e gradativamente foi 

substituindo a “laborterapia”13 pela nascente “terapia pela arte”. Não sem razão, 

essa Escola tinha por objetivos reabilitar e profissionalizar os internos. Graças 

à qualidade de algumas das obras ali produzidas, Osório Cesar organizou 

exposições em museus dedicados à Arte Moderna, o que viabilizou a 

promoção da independência financeira de alguns dos pacientes que, diga-se 

de passagem, transformaram sua arte em ofício14. 

Assim como Freud, Jung também foi tomado como referência na 

Arteterapia. Diferentemente do primeiro, ele introduziu a ideia de que o trabalho 

com a arte poderia ser utilizado como dispositivo na clínica por ele realizada.  

Entusiasmado com a leitura do texto Leonardo da Vinci e uma 

lembrança de sua infância, Jung escreveu ao seu autor: “[Teu] Leonardo é 

maravilhoso. Li tudo imediatamente. [...] Na verdade, é o primeiro de teus 

escritos a cujas orientações internas tenho a priori o sentimento de me integrar 

plenamente” (JUNG, 1975, p. 65 apud GAILLARD, 2010, p. 123). De acordo 

com Gaillard, esse sentimento de “integração” logo se dissipou, trazendo à luz 

o que, alguns anos mais tarde, representou um dos pontos que responderam 

pela ruptura entre ambos. Acusando Freud de fazer uma “psicanálise 

selvagem” por “deitar o artista no divã”, Jung desenvolveu um método de 

abordagem psicologicamente orientado da obra de arte. Os seguintes passos 

foram propostos por ele:  

 

a) “deixar-se impressionar” emocionalmente, o que, segundo Gaillard, 

seria uma condição necessária para que “se estabeleça uma relação 

com o inconsciente” (p. 125);  

                                                             
12 A título de curiosidade, cabe destacar o fato de que tal obra foi enviada a Freud que, 
inclusive, acusou seu recebimento e declarou seu contentamento com a expansão da 
Psicanálise no Brasil. 
13 Um conceito articulado ao modelo assistencial vigente no Juqueri naquela época, no qual, o 
trabalho – inclusive o trabalho manual e artístico – era compreendido como um importante 
instrumento terapêutico. 
14 Embora Osório Cesar tenha criado a Escola de Artes Plásticas do Juqueri, a prática 
hospitalar do Juqueri não se alterou profundamente, uma vez que permaneceram os 
tratamentos de choque e outros dispositivos tradicionais de tratamento dos internos. 
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b) “observar, olhar atenta e inescrupulosamente”, o que evitaria a 

prática das “associações livres”, entendidas como “livres demais” 

para avaliar o que se apresenta aos olhos. Análise que se realiza 

numa “escala transpessoal e transgeneracional”, o que equivale a 

dizer que ela tem como ponto de apoio “a nossa história coletiva” (p. 

127). História que, na ótica de Gaillard, interessa mais à Jung, e aos 

junguianos, do que a singularidade da vida do artista.  

 

O impacto desse método é perceptível na análise que Jung realizou, em 

1911, de dois poemas de uma jovem americana – Miss Mille – em que estava 

em causa uma divisão: deixar-se entregar a um amor ou a uma nostalgia 

regressiva que a prendia à mãe. Jung, que não conhecia a jovem, reconheceu 

ali uma articulação temática com um “conjunto de mitos, de rituais e de relatos 

diversos que encontrou nas culturas, as mais diversas” (GAILLARD, 2010, p. 

130). Nessa mesma perspectiva, ele escreveu, em 1912, o texto Metamorfoses 

e símbolos da libido, em que analisa uma escultura que representava o 

sacrifício de um touro, o Touro de Mitra, retratando o gesto violento e, ao 

mesmo tempo, uma luta corpo a corpo entre o jovem herói e o touro.  

De acordo com Gaillard, esse escrito de Jung respondeu pelo seu 

questionamento da teoria freudiana acerca da sexualidade, antecipando o que 

mais tarde Melanie Klein iria chamar de “posição esquizoparanoide”, em que 

está em causa uma luta pulsional indiferenciada, bem anterior ao Complexo de 

Édipo. A partir daí “sua atenção desloca-se, da problemática freudiana 

centrada no Édipo e no pai, para a atração muito mais regressiva do incesto e, 

portanto, para a necessidade crucial, irresistível e dolorosa do sacrifício” 

(Gaillard, 2010, p. 131), o que afeta decisivamente seu modo de, como clínico, 

trabalhar a relação entre o manifesto e o inconsciente.  

Essa mudança passou ainda pela experiência pessoal de Jung com a 

arte, especialmente depois de seu rompimento com Freud, ele decidiu dedicar-

se a à construção e modelagem de esculturas, bem como ao desenho, à 

pintura e à caligrafia, época em que assinala que tais atividades “lhe impõem 

um ritmo, uma respiração quase ritual, que gradualmente o acalmam e, 

sobretudo, o estruturam” (Gaillard, 2010, p. 132). Esses foram os primeiros 

passos na direção de constituição do que, mais tarde, tornou-se fundamento 
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para uma Arteterapia de orientação junguiana, uma vez que as experiências, 

pessoal e clínica, de Jung com a arte, desembocarem em sua proposta de 

conjugar o “trabalho das mãos” com o do “pensamento”. Será nessa linha que 

ele orientará o trabalho realizado no Brasil pela Dra. Nise da Silveira com seus 

pacientes psicóticos. O ponto de base dessa prática foi, então, o de 

estabelecer relação entre “o mundo interior e o mundo a seu redor” 

(GAILLARD, 2010, p. 132).  

A psiquiatra brasileira, em 1946, assumiu a direção da seção de 

terapêutica ocupacional do Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Em 

sua prática, além de reconhecer o potencial expressivo das pinturas e das 

esculturas no tratamento dos seus pacientes (tal qual Jung), ela investiu, 

diferentemente de Osório Cesar, na criação de procedimentos terapêuticos que 

se afastassem daqueles tradicionalmente utilizados pela Psiquiatria vigente 

(lobotomia, tratamento de choque e medicamentoso).  

Com o intuito de subsidiar sua pesquisa para concretizar tal método 

alternativo de tratamento, Nise da Silveira estruturou atividades com os 

internos em um atelier de pintura e modelagem no interior da referida 

instituição. Nesse tempo, os desenhos e as pinturas feitas espontaneamente 

por eles surpreenderam-na, tendo em vista a imensa diversidade de produção 

de imagens, em contraste com a escassa atividade dos mesmos nos demais 

setores do hospital.  

A psiquiatra, na busca de uma explicação para a grande capacidade 

produtiva de seus pacientes, levantou duas hipóteses: a primeira seria a de 

que, ao pintar, eles estariam agindo em defesa de sua própria saúde e, a 

segunda, a de que o atelier seria o ambiente acolhedor que daria oportunidade 

para eclosão de formas diversas de expressão. Pode-se dizer que ela 

concentrou seus esforços, então, em ressaltar “o aspecto humano” (SILVEIRA, 

[1981]2015, p. 18) da esquizofrenia, germe de sua luta pela reforma dos 

hospitais. O que ela testemunhava no atelier era “o ímpeto que movia as [...] 

mãos [dos pacientes]” (p. 19), razão pela qual, a arte foi proposta como 

“remédio” para tratar esquizofrênicos e psicóticos, com vistas à sua inclusão 

social. 

Outro ponto assinalado por Silveira diz respeito ao fato de que as 

pinturas revelavam diferentes vivências relativas ao espaço, algo que, segundo 
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a autora, era completamente abstraído pela Psiquiatria tradicional. Ela também 

seguiu a trilha aberta por Jung, segundo ele a única forma de entender como 

um sujeito vê a realidade é se aproximando do modo por meio do qual ele 

experimenta ou vivencia espaço e tempo. Sobre isso, ela acrescenta: “a 

experiência da espacialidade é essencialmente determinada pelo tom afetivo 

dominante no momento” (p. 35). De Merleau-Ponty, Silveira resgata, ainda, a 

seguinte fala: “o que garante o homem sadio contra o delírio ou a alucinação 

não é a sua crítica, é a estruturação de seu espaço” (idem, ibidem, p. 35).  

Cabe ressaltar o fato de que seus colegas psiquiatras só conseguiam 

ver nos internos, “seres embrutecidos e absurdos” (p. 18). A experiência 

acumulada no atelier de pintura levou-a, como já assinalei, a questioná-los. 

Para Silveira, “embotamento afetivo” não era propriamente o que estava em 

causa nos casos de seus pacientes: “nunca encontrei neles ausência de 

demonstrações de afeto” (p. 82). O que faltava, segundo ela, é que o outro se 

apresentasse para o laço social. 

Foi, portanto, sua experiência, aliada ao seu inconformismo e crítica à 

visão psiquiátrica tradicional, que a levou a defender a possibilidade de 

reestruturação da psique assentada na escuta analítica das produções 

artísticas dos internos do Hospital Pedro II. Não se deve esquecer que, como 

Jung, Silveira defendia a ideia de que qualquer homem, ao criar “é depositário 

de um saber misterioso que o leva a dizer o indizível sem que ele mesmo o 

saiba porque” (FRAYSE-PEREIRA, 2003, p. 202). Isso se tornou questão para 

a psiquiatra no tratamento dos internos.  

Nessa perspectiva, as produções artísticas dos pacientes 

esquizofrênicos foram reunidas, em 1952, no Museu de Imagens do 

Inconsciente que, segundo Frayse-Pereira (2003, p. 198), “abre a passagem 

entre o hospício e o mundo das imagens, campo que articula psicologia, arte e 

política numa única trama cultural”. De acordo com ele, do ponto de vista 

teórico, o que respondeu pela concepção de tal espaço está além da tão 

propalada adesão de Silveira à Psicologia Analítica de Jung, já que também se 

assentou em “obras de outros autores, filósofos e artistas, em especial na 

poética de Artaud” (p. 201). Cabe lembrar, ainda de acordo Frayse-Pereira, que 

do ponto de vista político, o Museu do Inconsciente se configurou (configura) 

como espaço de resistência “aos riscos de ´condenação da loucura ao silêncio´ 
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(Foucault)” (p. 203). Assim, seu acervo também pode ser entendido como 

possibilidade de interpelação do outro: mesmo a indiferença contém uma 

resposta ao “fazer falar” desses pacientes.  

É um momento oportuno para se resgatar um tanto da problemática da 

inclusão/exclusão social que dá título a esse capítulo, considerando-se as 

seguintes palavras de Frayse-Pereira:  

 

Há que se admitir, inevitavelmente, que ao serem reconhecidos 
publicamente como artistas, os loucos são apanhados pela 
rede da cultura e trazidos para dentro de sua órbita, ainda que 
excêntrica. Como diz Jean Starobinski, “ei-los incluídos após 

terem sido excluídos”. (FRAYSE-PEREIRA, 1984, p. 15 apud 
FRAYSE-PEREIRA, 2003, p. 205) 

 

Como indicado no início deste capítulo, o desenvolvimento da 

Arteterapia no Brasil15 sofreu forte influência dos trabalhos realizados por 

Osório Cesar e Nise da Silveira. É verdade que se ambos os psiquiatras 

atuavam junto a pacientes psicóticos, esse campo se abriu também para 

atuação de profissionais de outras áreas. Na literatura pertinente ao tema 

constam autores como Alessandrini (1996/2004); Coqueiro et al. (2010); Arcuri 

(2004); Fabetti (2004) entre outros. A maior motivação para formação em 

Arteterapia é a abertura de um campo de possibilidades técnicas para 

promover reabilitação e, conforme o caso, a necessidade de abordar 

psicologicamente os pacientes (deficiência motora, mental e/ou intelectual, 

deficiência auditiva, gagueira, ecolalia, problemas de aprendizagem, distúrbios 

de linguagem, dependência química, estresse emocional, HIV, câncer, entre 

outros). Tais profissionais partem do pressuposto da “crença na potencialidade 

de processos artísticos e criativos como fatores promotores de 

desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, ampliação de consciência e 

também de cura” (CIORNAI, 2005, p. 7).  

Além do propósito clínico, outras dimensões de atuação do arteterapeuta 

também foram propostas, entre as quais se destaca aquele que, na década de 

                                                             
15 A área foi se configurando e, nos seus primórdios, também se deve registrar os seguintes 

eventos, entre outros: em 1964, criação de um primeiro curso de extensão na PUC-SP; em 
1970, proposição de três grupos de estudos e práticas pelo arteterapeuta Luiz Duprat, recém-
chegado de sua formação nos Estados Unidos; em 1980, implantação do primeiro curso de 
especialização em Arteterapia, no Instituto Sedes Sapientae; em 1982, criação de um Centro 
de Estudos em Arteterapia com orientação junguiana, coordenado por Angela Philipini. 
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1960, surgiu nos Estados Unidos: a Arteterapia Comunitária que é definida, de 

acordo com o Relatório da Creative Activity for Everyone (CAFE, 1995, p. 54), 

como:  

 

[...] um conjunto de atividades criativas e artísticas, 
implementadas de modo a que os grupos locais estejam 
coletivamente envolvidos, no sentido de potencializar o 
desenvolvimento de cada indivíduo, do grupo e da 
comunidade. 

 

Como menciona Guimarães (2009, p. 28), a Arteterapia, quando 

utilizada como recurso na dinâmica de grupos, propicia incremento de 

criatividade, sendo “entendida como a capacidade do ser humano de se 

experimentar, contatar com o novo, buscar soluções novas para velhos 

problemas”. Tal consideração remete ao conceito de normatividade, tal como 

proposto por Canguilhem. Não sem razão, Zimerman & Osório (1997) 

entendem que dinâmicas grupais assim orientadas tendem a potencializar a 

capacidade de resiliência16 de cada um de seus membros e também do grupo 

como um todo.  

É preciso atentar para o fato de que, na literatura pertinente ao tema, 

muitas são as referências sobre o trabalho do arteterapeuta para além do 

contexto clínico, como em “campos de refugiados, zonas de guerra [enfim] [...] 

âmbitos culturais diversos” (GOLUP, 2005; KALMONOWITH, LLOYD, 2005; 

DOKTER, 1998, apud BANG, 2013, p. 37). Entende-se porque a Arteterapia 

Comunitária tenha no horizonte “o resgate da convivência grupal para o 

enfrentamento do isolamento e desamparo das pessoas nas comunidades” 

(PANDOLFO & KESSLER, 2012, p. 02). Nessa mesma direção, Bang (2013, p. 

8, tradução minha) faz a seguinte consideração: 

 
[...] abordar o trabalho artístico comunitário tem permitido 
entender que a arte participativa pode tornar-se um lugar de 
resistência ao isolamento e à ruptura dos laços sociais e, 
sobretudo, de constituir-se como espaço de encontro que 
permite pensar, criar e recriar realidades próprias, imaginando 

                                                             
16 Resiliência é, frequentemente, referida por processos que explicam a “superação” de crises e 
adversidades em indivíduos, grupos e organizações (YUNES, 2003, p. 76). 
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coletivamente possíveis abordagens para problemas 
coletivos.17 

 

 

Segundo Pandolfo & Kessler (2012, p. 9), em grupos comunitários, o 

arterapeuta busca “promover o desenvolvimento das relações interpessoais em 

comunidade, como também o sentimento de pertencer, participar, identificar-se 

e integrar, compartilhando objetivos e interesses”. No “espaço de encontro”, 

então, abrem-se lugares e posições para que circulem os diferentes sujeitos e 

suas múltiplas vozes. O manejo da diferença, tendo em vista propósitos 

comuns, é o desafio que se coloca no centro dessas dinâmicas grupais.  

 É importante assinalar que, tendo em vista os diferentes propósitos que 

movem, de um lado, a Arteterapia Clínica e, de outro, a Comunitária, entendo 

que o trabalho que realizo na Derdic, embora seja um importante pilar no 

processo de reabilitação, principalmente, dos pacientes afásicos, não é um 

trabalho clínico. De acordo com a perspectiva teórica à qual me remeto, a sua 

configuração requer, de antemão, que um apelo do paciente, para livrar-se de 

seu sintoma, seja endereçado especificamente a um clínico de linguagem, pois 

só ele, com sua formação, pode responder pelo diálogo clínico que é o motor 

das mudanças que se espera alcançar na fala e/ou na escuta (modalidades 

oral e escrita), sendo a presença de sintoma e a demanda de sua superação 

que dão vida ao espaço clínico.  

Ainda que articulada à demanda clínica, é outra a questão que responde 

pela realização das Oficinas do CAAf. Trata-se de, pela via da arte, promover a 

inclusão social dos seus participantes, razão pela qual, até a minha chegada, 

as oficinas nunca tenham sido conduzidas por clínicos, com ou sem formação 

em Arteterapia.  

Outra questão a ser observada é a de que há pontos de aproximação 

entre a Arteterapia Comunitária e as atividades que caracterizam a dinâmica 

das Oficinas, cujo compromisso é, reitero, promover o laço social, (esgarçado 

por efeito da patologia) e constituir um espaço de encontro com o outro e 

consigo mesmo. Cabe esclarecer que, quanto a esse último, não está em 

causa uma abordagem da psique, seja pela via da Psicologia ou da 

                                                             
17 Disponível em: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/143262/arteterapia-en-el-
espacio-comunitario.pdf?sequence=1. 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/143262/arteterapia-en-el-espacio-comunitario.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/143262/arteterapia-en-el-espacio-comunitario.pdf?sequence=1
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Psicanálise. Mas, trata-se de descobrir um potencial criativo que possa ser 

colocado em ato, em benefício da dinâmica de equilíbrio entre perdas e 

aquisições, como atentaram Messy (1999), Beauvoir (1990) e Mucida (2009). 

Esse potencial é movimentado no ato mesmo de “fazer arte”, o que inclui vários 

passos que, no capítulo IV, serão apresentados e discutidos.  

Para explorar a aproximação intuitivamente identificada entre as Oficinas 

do CAAf e a Arterapia Comunitária, entendo que seja necessário entreter-se, 

mesmo que brevemente, aos sentidos suscitados pelo uso do termo 

“comunitário” e, consequentemente, ao conceito que lhe serve de base, qual 

seja, o conceito de comunidade. 

 

3.2 Arte e Vida em Comunidade 

 

“Comunitário” é tudo aquilo que diz respeito “à comunidade ou o que é 

comum a vários indivíduos”. O termo refere também o que é “realizado ou 

idealizado por várias pessoas, geralmente por quem vive ou compartilha do 

mesmo espaço, território, sociedade”. Um trabalho que envolve “sentimento 

social” e que conta com a “participação de várias pessoas” é, assim, 

denominado um trabalho comunitário. Nessa medida, vale destacar a definição 

de comunidade que nos oferece Sawaia (1996, p. 50): 

 

Comunidade abrange todas as formas de relacionamento 
caracterizado por um grau elevado de intimidade pessoal, 
profundeza emocional, engajamento moral (...) e continuado no 
tempo. [...]. Sua força psicológica deriva duma motivação 
profunda e realiza-se na fusão das vontades individuais [...]. A 
comunidade é a fusão do sentimento e do pensamento, da 
tradição e da ligação intencional, da participação e da volição.  
 
 

Tendo em vista que, para Sawaia, comunidade é o que resulta da 

dialética entre individualidade e coletividade. Nessa mesma linha de 

pensamento, Drucker ([1998]2000, p. 58) assinala que “uma comunidade ideal 

– ideal, pelo menos, à luz de sua razão de ser” deve estar “estruturada, 

habitada, posicionada, gerenciada e operada com relação a sua missão”. 

Desse modo, há que se levar em conta que alguém assuma a posição de 

responder pelo manejo dos conflitos que eventualmente podem se apresentar. 
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Alguém com “um pouco de visão, paixão e propósito” (SAWAIA, 1996, p. 66) 

para minimamente garantir que a força de “valores comunitários” se 

sobreponha ao dos individuais (SAWAIA, 1996, p. 49).  

Nota-se que nas afirmações anteriores que há condições de existência 

que determinam se e quando um arranjo grupal pode ser dito “comunidade”. 

Parece-me central que se tenha em conta que, na comunidade, o “sentimento 

subjetivo (afetivo ou tradicional) dos partícipes da constituição de um todo [...] 

só existe propriamente quando [...] traduz o sentimento de formar um todo” 

(FERNANDES, 1998, p. 142). Caso contrário, como atingir, de acordo com a 

lógica da definição de Nisbet, a tal “fusão das vontades individuais”?  

Mas, será mesmo tal fusão o centro da definição do que é um arranjo 

comunitário? Segundo Bauman ([2001]2003, p. 9), só se não levarmos em 

conta que esse modo de definir “comunidade” apenas é possível no plano da 

imaginação: 

 

O que essa palavra evoca é tudo aquilo de que sentimos falta e 
de que precisamos para viver seguros e confiantes. Em suma, 
“comunidade” é o tipo de mundo que não está, lamenta- 
velmente, ao nosso alcance — mas no qual gostaríamos de 
viver e esperamos vir a possuir. [...] Paraíso perdido ou paraíso 
ainda esperado; de uma maneira ou de outra, não se trata de 
um paraíso que habitemos e nem de um paraíso que 
conheçamos a partir de nossa própria experiência. 18 

 

Numa crítica à visão representada por Sawaia, Nisbet e Drucker, 

Bauman nos faz perceber que, nas “comunidades realmente existentes”, 

predomina a tensão entre o individual e o coletivo, o que se opõe à ideia da 

fusão. Isso ocorre porque o viver em comunidade tem relação com a aspiração 

à segurança e à proteção. Mas, para tê-las, o indivíduo paga o preço da perda 

de sua liberdade:  

 
A segurança e a liberdade são dois valores igualmente 
preciosos e desejados que podem ser bem ou mal 
equilibrados, mas nunca inteiramente ajustados e sem atrito. 
De qualquer modo, nenhuma receita foi inventada até hoje para 
esse ajuste. (Bauman ([2001]2003, p. 10)  

 

                                                             
18 Disponível em: www.institutoveritas.net/livros-digitalizados.php?baixar=114. 

http://www.institutoveritas.net/livros-digitalizados.php?baixar=114
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Contudo, o ajuste não conquistado não é obstáculo, segundo Bauman, 

para que todos – e cada um – continuemos buscando realizá-lo:  

 

Não seremos humanos sem segurança ou sem liberdade; mas 
não podemos ter as duas ao mesmo tempo e ambas na 
quantidade que quisermos. Isso não é razão para que 
deixemos de tentar (não deixaríamos nem se fosse uma boa 
razão). (Idem, ibidem, p. 11)  

 

A busca incessante de que fala Bauman acaba por formar o que, nas 

suas palavras, denomina-se “comunidades-cabide” que constituem 

agrupamentos de pessoas que ali penduram seus medos, ansiedades e 

procuram conjuntamente exorcizá-los. Cabe esclarecer que o seu motor é, 

antes de tudo, a repulsa da própria condição aflitiva do que o laço com o outro. 

Não há nenhuma certeza para que tal empreendimento tenha êxito, “mas sem 

dúvida marchar ombro a ombro ao longo de uma ou duas ruas, montar barricadas 

na companhia de outros ou roçar os cotovelos em trincheiras lotadas, isso pode 

fornecer um momento de alívio da solidão” (p. 21). Essa experiência transitória, sem 

dúvida alguma, pode aliviar aquele que sofre com a própria condição.  

Essas primeiras considerações de Bauman permitem refletir um pouco 

mais sobre a natureza dos grupos formados nas Oficinas do CAAf: eles 

realmente podem ser ditos comunitários? Formam comunidades? Penso que 

sim, já que a expressão “comunidade-cabide”, mesmo que pareça pejorativa, 

faz sentido para referir os grupos formados para fazer arte no CAAf. Isso 

porque o que parece responder pela permanência – por anos a fio – de seus 

participantes tenha mesmo relação com o fato de que ali eles podem 

“pendurar”, mesmo que provisoriamente, o sofrimento ou a angústia que a 

exclusão social (e consequentemente, a solidão) lhes impõe. 

Mas, o que eles têm em comum? Como assinalam Fonseca, Lier-DeVitto 

e Oliveira (2015), “estar à margem” do funcionamento social por efeito de sua 

condição patológica é certamente um ponto em comum bastante relevante. 

Outro é a busca de proteção e segurança num espaço que prima pela inclusão. 

Nele, os participantes se aliviam da solidão e se fortalecem mutuamente 

porque experimentam o “marchar ombro a ombro”. Mas Bauman tem razão 

quando diz sobre a provisoriedade que a participação comunitária produz 

relativamente ao sentir-se seguro e protegido. Na experiência de conduzir as 
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Oficinas, também tenho testemunhado que a frustração que muitos dos 

participantes assinalam quando têm de conviver em outros espaços 

comunitários são alvo de discriminação, tendo em vista a sua crônica condição 

sintomática linguística.  

Tais considerações possibilitam concluir que buscar segurança na vida 

em comunidade é um ciclo que não se fecha. A participação comunitária não é 

garantia de estar seguro. De todo modo, “a vida vivida sem comunidade é 

precária, amiúde insatisfatória e, algumas vezes, assustadora” (Bauman, 2003, 

p. 57). Nessa encruzilhada, há que se reconhecer que a melhor alternativa para 

o humano é, ainda, buscar segurança na comunidade; mesmo que, ao fazê-lo, 

se corra um sério risco de, novamente, ter que recomeçar sua busca.  

Diante disso, passo a considerar que, no formato pensado para as 

Oficinas do CAAf, o alívio para o sofrimento acontece por duas vias: 1) há 

suporte para que a marca de diferença que a patologia impõe seja tratada 

como diferença, não como obstáculo para o laço social; 2) além de seu 

potencial inclusivo, a arte é também entendida como um lenitivo. Em relação a 

esse último, apoio-me em Freud (1856-1939/2012) e sua reflexão em O mal-

estar na cultura. Seu entendimento tem vários pontos comuns com o 

pensamento de Bauman, embora este último não problematize a função da arte 

como bálsamo para as mazelas humanas. Vejamos, então, o caminho trilhado 

por Freud na problematização específica de tal temática.  

Segundo ele, a relação com outros seres humanos é uma poderosa 

fonte de sofrimento19 porque implica: 

 

[...] a substituição do poder do indivíduo pelo poder da 
comunidade [...]. Sua essência consiste no fato de que os 
membros da comunidade se restringem em suas possibilidades 
de satisfação, enquanto o indivíduo não conhecia tais 

restrições. (1856/1939/2012, p. 97)  
 

Trata-se mesmo de restrição, já que a “liberdade individual [...] era a 

maior possível antes de qualquer cultura” (p. 98). Com o propósito prático de 

                                                             
19 No texto, Freud indica além dessa fonte de sofrimento, outras duas que são: (1) o nosso 

próprio corpo, cujo destino inelutável é a ruína e a destruição; (2) o mundo externo e o poder 
implacável e destrutivo da natureza (que se apresenta, por exemplo, com a ocorrência de um 
tsunami, de um terremoto ou qualquer outro fenômeno natural não passível de controle pelo 
homem). 
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defesa, a cultura impõe ao homem sacrifícios de satisfação. Mas, cabe indagar 

acerca do que o homem tem de se defender? Ou de quem? De seu “natural 

impulso agressivo [...] a hostilidade de cada um contra todos e de todos contra 

um” (p. 141-142). Levando em conta tal afirmação, deve-se concluir que “a 

cultura é um processo a serviço de Eros, que deseja reunir indivíduos humanos 

isolados, depois famílias, então tribos, povos e nações em uma grande 

unidade, a humanidade (p. 141)20. Mas, paradoxalmente, se a cultura cumpre 

bem o seu papel, contendo os naturais impulsos agressivos, ela se torna para 

cada um dos viventes, uma grande fonte de mal-estar e sofrimento. Por isso, “é 

tão difícil para os seres humanos se tornarem felizes” (p. 80). O psicanalista, 

contudo, assinala “não nos é possível renunciar aos esforços de tentar” (p. 76).  

Nessa tentativa, muitos são os caminhos. Entre eles, a arte é apontada 

por Freud como uma das técnicas de defesa contra o sofrimento. Isso significa 

que, em sua ótica, para o homem suportar o que a vida em sociedade lhe 

impõe, lança mão desse recurso que permite uma fugaz libertação das 

desgraças da vida. O autor observa, entretanto, que a arte não é “forte o 

bastante para fazer esquecer a miséria real” (p. 71). Mas, é um grande 

lenitivo21! Por isso, “a alegria do artista ao criar, em dar corpo aos produtos de 

sua fantasia” (p. 69). O que se experimenta, segundo o autor, tanto da parte de 

quem produz arte, como de quem a contempla, é uma suave narcose.  

Considerando-se a reflexão encaminhada até o momento, é possível 

dizer que, por meio da arte, limites são superados; sofrimentos, aliviados (efeito 

subjetivo) e barreiras, derrubadas (efeito de inclusão social). Ainda é possível 

pensar que ela pode vir a se tornar, para um sujeito, uma “forma-de-vida”, 

como atenta Agamben (2013):  

 

[...] assim como o poeta e o pintor, também o carpinteiro, o 
sapateiro, o flautista, enfim, todo homem, não são os titulares 
transcendentes de uma capacidade de agir ou de produzir 
obras. Ao contrário, são viventes que no uso, e apenas no uso, 

                                                             
20 A título de esclarecimento, acrescento, de Laplance e Pontalis (1998, p. 150), a seguinte 

observação: Eros é “o termo pelo qual os gregos designavam o amor e o deus Amor, Freud 
utiliza-o na sua última teoria das pulsões para designar o conjunto das pulsões de vida em 
oposição às pulsões de morte”. 
21 Lenitivo ou o que ele denomina de “satisfação substitutiva”. Há, segundo o autor, outros dois 

tipos de lenitivos, sendo eles: as “distrações”, tais como a atividade científica, que nos 
permitem desdenhar de nossa miséria e os “entorpecentes”, que nos tornam insensíveis a ela, 
na medida em que alteram o quimismo do nosso corpo. 
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de seus membros – como do mundo que os circunda – fazem 
experiência de si e constituem-se como formas-de-vida. (p. 
361) 

 

Se é assim:  

 

[...] a arte é apenas o modo no qual o anônimo que chamamos 

artista, mantendo-se em constante em relação com uma prática, 

procura construir a sua vida como uma forma-de-vida. A vida do 

pintor, do músico, do carpinteiro, nas quais, como em toda 

forma-de-vida, está em questão nada menos do que a felicidade. 

(Idem, ibidem, p. 361)  

 

Essas palavras do filósofo podem ser interpretadas como um 

deslocamento do modo como o termo “artista” é vulgarmente colocado: alguém 

que “cultiva as belas-artes” ou um ser privilegiado que, dotado de um senso 

estético incomum, produz obras de arte. Ele nos permite verificar que o termo 

também é pertinente para se referir àquele que está constantemente 

concernido com o seu próprio fazer, nele se reconhece e sustenta sua 

experiência vital. A felicidade é um norte: motor para continuar criando e se 

recriando. No próximo capítulo, em que o “fazer arte” e a vida dos sujeitos que 

frequentam as Oficinas do CAAf estarão em cena, esse deslocamento será 

discutido com mais profundidade.  
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CAPÍTULO IV  

 
PINTURAS, HISTÓRIAS E ALQUIMIAS:  

VIDA E ARTE NO CAAf 
 
 

 

Constam dos capítulos anteriores a revisão bibliográfica dos temas que 

fundamentam a reflexão acerca do envelhecimento, da velhice, da saúde, da 

doença, da arte e da inclusão social, sendo um passo necessário para se 

chegar, neste capítulo, mais perto do objetivo de ler – ou reler – a história de 

meus encontros com os pacientes do CAAf. Afinal, essa é uma parte 

importante do compromisso que assumi na realização desse trabalho, que é o 

de sistematizar uma prática e as atividades nela desenvolvidas, uma vez que 

elas têm contribuído para potencializar novas “formas-de-vida” no 

enfrentamento das dificuldades que podem se desdobrar das condições 

sintomáticas de cada um dos envolvidos nesse empreendimento. Reposicionar-

se diante de tais dificuldades, em especial, daquelas que respondem pelo 

esgarçamento do laço social, é algo que se atinge, tendo como base a 

articulação entre Arte e Vida.  

A metodologia utilizada para a realização desse trabalho é o “Estudo de 

Caso”22, uma vez que possibilita o entrelaçamento fértil entre a experiência 

vivida nos grupos e aportes teóricos que possam subsidiar a leitura das 

transformações que neles foram operadas. Trata-se de pesquisa investigativa 

que conta com dados coletados numa prática de inclusão social.  

4.1 Sobre o Estudo de Caso como método de investigação 

 

Chizzotti (2006, p. 384) lembra-nos de que o Estudo de Caso tem origem 

“nos estudos antropológicos de Malinowski e na Escola de Chicago e, 

posteriormente, tendo seu uso ampliado para o estudo de eventos, processos, 

organizações, grupos, comunidades etc.”. Existem, na contemporaneidade, 

autores com posicionamentos diversos sobre esse método de pesquisa. Apoio-

                                                             
22 Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Pontifícia Universidade 
Católica em 29/09/2017. Número do Parecer: 2.306.976 
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me especificamente na reflexão encaminhada por Yin (2001, p. 384), ao 

entender que “o estudo de caso representa uma investigação empírica e 

compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta 

e da análise de dados.” Segundo esse autor, essa metodologia possibilita um 

foco unitário ou múltiplo.  

Considerando essa classificação, há ainda que se distinguirem os 

seguintes tipos: a) particular, ou seja, o que visa à compreensão dos aspectos 

intrínsecos de um caso; b) instrumental, em que a atenção está voltada à 

ampliação do olhar do pesquisador por meio de um caso específico e c) 

coletivo, cujo interesse está em ampliar a compreensão ou a teorização sobre 

um conjunto ainda maior de casos. O último tipo foi o utilizado nesse trabalho. 

Ainda para Yin (2001, p. 19), os estudos de caso representam a estratégia 

preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”.  

Tendo em vista que um dos objetivos é explorar a natureza das ações 

realizadas nas oficinas, o “como” que, articuladas com o atendimento clínico 

fonoaudiológico, tem se mostrado relevante, bem como a dimensão do “por 

que” na mudança de posição – subjetiva e social – dos participantes. Tenho 

uma hipótese inicial, que será ratificada ou não a depender dos resultados 

obtidos nesse estudo, de que tal relevância resulta dos efeitos do encontro 

(laço) com o outro e com as próprias potencialidades para enfrentar as perdas 

inerentes às condições sintomáticas.  

Vale ainda atentar para o que diz Gil (1987) sobre as fases que 

sustentam a realização de um Estudo de Caso, sendo elas:  

a) delimitação da unidade-caso. Como já mencionado, essas unidades 

dizem respeito aos grupos das oficinas realizadas no CAAf;  

b) coleta de dados que toma a forma de pesquisa documental, já que os 

dados foram obtidos, tendo em vista os relatórios que fiz sobre os encontros com os 

grupos. Mais adiante, descrevo com mais detalhes de que forma eles foram feitos e 

arquivados nos prontuários dos pacientes ao longo de minha atuação no CAAf 

(antes, como voluntária e, atualmente, como profissional contratada);  

c) seleção, análise e interpretação dos dados. No caso específico do 

presente estudo, a seleção se assentou no compromisso de trazer à luz o 

modus operandi das oficinas. Assim, foram selecionados relatórios semanais 

de todos os encontros com todos os grupos envolvidos entre 2011 e 2018. 
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Neles procurei mostrar o modo como foram conduzidos e seus efeitos sobre o 

grupo. Isso quer dizer que não realizei entrevista para consultá-los sobre as 

mudanças operadas.  

Essa opção tem relação com o fato de que eu tenho recolhido, nesses 

anos de atuação no CAAf, um número incontável de dizeres “avaliativos” que 

brotaram espontaneamente nesses encontros. Não induzir os participantes a 

uma resposta pareceu-me importante para avaliar os efeitos subjetivos e 

sociais de sua realização. Entendo que registros livres permitem a realização 

de um levantamento de dados que tornam possível investigar a rede de 

sentidos que cada participante vai tecendo ao longo dos encontros e seu 

impacto nas suas vidas. Contudo, esse dado bruto – que envolve a descrição 

dos acontecimentos vividos – e sua interpretação se realizará à luz da reflexão 

teórica contida nos capítulos iniciais;  

d) elaboração de relatório. Considerei que o texto final desta 

dissertação pudesse ser tomado como a realização desse último passo.  

 

4.1.1 As unidades-caso 

Duas são as unidades-caso estudadas: a Oficina “Entre Histórias e 

Receitas” (doravante denominada Oficina I) e a Oficina de Artes (que reúne 

três grupos, nomeados a partir de agora Oficina II). Essa divisão tem relação 

com o fato de que em causa estão duas dinâmicas de funcionamento grupal 

diferentes. Na primeira, o fazer e o seu produto final é algo imediato e que se 

refere ao grupo como um todo. Na segunda, embora a atividade se faça no 

âmbito de um grupo, o seu produto (a tela) está relacionado com cada 

participante individualmente e há um tempo maior para que ele fique pronto.  

É importante esclarecer que a meu ver a Oficina I também implica um 

“fazer arte”. Tal proposição se assenta no sentido original do termo “arte” que, 

no dicionário etimológico, deriva do latim “ars” (que corresponde ao grego 

“tékne”), que significa “meios para se criar, fabricar ou produzir algo”. Nessa 

perspectiva, arte é: 

[...] atividade que supõe a criação de sensações ou de estados 
de espírito de caráter estético carregados de vivência pessoal e 
profunda, podendo suscitar em outrem o desejo de 
prolongamento ou renovação. (FERREIRA, 2004, p. 64)  
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Por isso, quando se diz “arte culinária”, o que está em causa é uma 

atividade em que os alimentos são submetidos a uma alquimia que aguça os 

sentidos. No laboratório alquímico (cozinha), antes de serem servidos e 

degustados, eles passam por aquecimento e resfriamento, misturas, cortes e 

outros para adquirirem novas texturas, consistências, cores e formas, sendo 

dinâmico o processo de transformação. No entanto, é necessário tempo e 

conhecimento do manejo de todos para que uma receita seja preparada. Nota-

se que esses processos não são estranhos à atividade de pintar, foco da 

Oficina II.  

Em razão disso, propus a mudança do nome da antiga Oficina de 

“Culinária” para Oficina “Entre Histórias e Receitas”. Mas, por que não “Oficina 

de Arte Culinária”? Porque imprimi no nome a dinâmica que minha história com 

a arte culinária continha e que envolvia misturar alquimicamente vários tipos de 

artes: culinária + literatura + música.  

Constam, na sequência, a descrição das unidades-caso. Durante o 

tempo em que as Oficinas se desenrolaram, houve saídas e entradas de 

participantes em razão de alterações na composição dos grupos. Com a 

finalidade de preservar as identidades dos sujeitos dessa pesquisa, optou-se 

pela escolha de nomes fictícios. 

 

OFICINA I 

Participante Dados sobre o participante Tempo de 

permanência 

Dama 

DN 5/8/1931 

Demência do tipo Alzheimer, diagnosticada em 2013, com 

comprometimento na linguagem oral, leitura e escrita. 

Início do atendimento fonoaudiológico: de 08/08/2013 a 11/2017 

4 anos 

 

Lenon 

DN 21/08/1951 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral e apraxia verbal, 

leitura e escrita, em decorrência de AVC Isquêmico em 08/08/2013. 

Também diagnosticado com Demência Vascular. 

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic: de 10/04/14 a 11/2016 

3 anos 

 

Beatriz 

DN 27/9/1954 

Afasia, com comprometimento da linguagem oral e escrita, em 

decorrência de AVC hemorrágico em 2008 e diagnóstico de 

Degeneração Córtico-Basal em 2016. 

Início do atendimento fonoaudiológico de: 02/06/2015 a 12/2017 

2 anos 

 

 

 

Abel 

 

DN 15/12/1955  

Afasia, com comprometimento da linguagem oral e escrita e apraxia 

verbal, em decorrência de AVC Isquêmico em 2014 

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic de: 2015 a 2017 

3 e ½ anos 
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Participante Dados sobre o participante Tempo de 

permanência 

Frida 

DN – 11/4/1956 

Afasia, com comprometimento da linguagem oral, em decorrência 

de AVC Isquêmico em 2004. 

Atendimento fonoaudiológico: 03/04/2008 até 2014 

7 anos 

 

Basilino23 

DN 16/8/1963 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral e apraxia verbal, 

em decorrência de AVC Isquêmico em 29/11/2009 e 30/11/2009  

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic de: 3/5/2017 a 

12/2017 

1 ano 

 

 

Oz 

 

DN 9/12/1964 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral, em decorrência 

de AVC Isquêmico em 22/03/2011 

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic de: 2013 até o 

momento 

1/2 anos 

 

Gabriel 

DN – 20/03/1965 

Afasia, com comprometimento da linguagem oral e apraxia verbal, 

em decorrência de AVC Isquêmico em 2006. 

Atendimento fonoaudiológico de: 20/06/2011 a 06/2013  

6 anos 

Borboleta 

 

DN 24/8/1975  

Afasia, com comprometimento na linguagem oral, em decorrência 

de um AVC Isquêmico em 2000 (como causa a doença 

cerebrovascular de Moyamoya)  

Em atendimento fonoaudiológico de: 2000 a 2017 

1 ano 

Bruna 

DN 12/4/1986 

Afasia, com comprometimento na leitura e na escrita, em 

decorrência de AVC Isquêmico 2011. 

Atendimento fonoaudiológico de: 03/2017 até o momento 

1 ano 

 

 

  

                                                             
23 Tanto Basilino como Gabriel ainda não podem ser considerados “idosos”, já que 

cronologicamente ainda não têm 60 anos. Contudo, tomei a decisão de torná-los sujeitos desta 
investigação, que trata especificamente da articulação entre velhice, doença e inclusão social, 
porque seu modo de fazer presença no grupo produziu efeito relevante em sua dinâmica. 
Então, para tratar da relação antes referida, no âmbito de uma reflexão que envolve o grupo, 
não pude me esquivar de incluí-los.  
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OFICINA II – Grupo I 

Participante Dados sobre o participante Tempo de 

permanência 

Yasmim 

 

DN 01/02/1943 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral e apraxia 

verbal, em decorrência de AVC Hemorrágico em 2005 

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic de: 09/2013 a 

01/2017 

2 anos 

Lenon 

 

DN 21/08/1951 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral, na leitura e na 

escrita, em decorrência de AVC Vascular em 08/08/2013 e 

Demência 

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic de: 10/04/2014 a 

06/2016 

2 anos 

 

Beatriz 

DN 27/9/1954 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral e escrita, em 

decorrência de AVC Hemorrágico em 2008 

Em 2016 novo diagnóstico 

Degeneração Córtico-Basal 

Início do atendimento fonoaudiológico de: 02/06/2015 a 12/2017 

2 anos 

 

 

Abel 

 

DN 15/12/1955  

Afasia, com comprometimento na linguagem oral e apraxia, em 

decorrência de AVC Vascular em 2014 

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic de: 2015 a 2017 

1/2 ano no grupo I 

2 e ½ anos no grupo 

II 

Oz 

 

DN 9/12/1964 

Afasia, com comprometimento oral, em decorrência de AVC 

Isquêmico em 22/03/2011 

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic de: 2013 até o 

momento 

1 ano 

 

Borboleta 

 

DN 24/8/1975  

Afasia, com comprometimento na linguagem oral, em 

decorrência de um AVC Isquêmico em 2000 (como causa a 

doença cerebrovascular de Moyamoya)  

1 ano 

Ilítia 

 

DN 23/06/1983 

Afasia, com comprometimento na leitura e na escrita, em 

decorrência de AVC Hemorrágico em 11/2015 

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic de: 02/2016 a 

10/2016 

½ ano 
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OFICINA II – Grupo II 

Participante Dados sobre o participante Tempo de 

permanência 

Vivian 

 

DN 22/12/1954 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral, leitura e escrita, 

em decorrência de AVC Isquêmico em 03/2015 

Em atendimento fonoaudiológico de: 01/07/2015 a 11/2015 

1 ano 

Frida DN – 11/4/1956 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral, em decorrência 

de AVC Isquêmico em 2004 

Início do atendimento fonoaudiológico de: 03/04/2008 a 2014 

2 e ½ anos 

 

Amaral DN 18/04/1957 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral e apraxia verbal, 

em decorrência de AVC Isquêmico em 5/2003 

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic de: 08/02/07 a 

11/2014 

3 e ½ anos 

Dri DN 06/06/1962 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral e apraxia verbal, 

em decorrência de AVC Isquêmico em 06/06/2015 

Em atendimento fonoaudiológico na Derdic de: 08/08/2016 até o 

momento 

1 e ½ anos 

Dama 

DN 05/08/1931  

Demência do tipo Alzheimer diagnosticada em 2013, com 

comprometimento na linguagem oral, leitura e escrita. 

Em atendimento fonoaudiológico de: 08/08/2013 a 13/12/2017 

3 e ½ anos 

Vida  

DN 04/04/1957 

Afasia, com comprometimento na linguagem oral, em decorrência 

de AVC Isquêmico em 01/01/2010 

Em atendimento fonoaudiológico de: 24/10/2012 a 01/12/2013 

3 anos 

Gabriel 

DN – 20/03/1965  

Afasia, com comprometimento na linguagem oral e apraxia verbal, 

em decorrência de AVC Isquêmico em 2006 

Início do atendimento fonoaudiológico de: 20/06/2011 a 06/2013 

2 e ½ anos 

 

Há ainda alguns outros pontos que merecem esclarecimento, sendo 

eles:  

a) as oficinas aconteceram semanalmente, com duas horas de duração 

cada uma. A média de participantes na Oficina I foi de sete pacientes 

e, nas demais, em torno de cinco. É importante esclarecer que 

alguns dos participantes da Oficina I também frequentaram um dos 

grupos da Oficina II e que nem todos os participantes das oficinas 

fazem parte desse estudo por razões diversas.  

b) na Oficina I, o primeiro momento foi sempre marcado pelo 

acolhimento dos participantes. Boas-vindas e relatos da semana 
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eram demandados por mim e pela oficineira que trabalhava comigo24. 

Note-se que contávamos com a condição singular de cada um para 

fazê-los. Antes da análise dos dados, é importante chamar a atenção 

para o fato de que dificilmente houve abstenções, ou seja, raramente 

alguém se absteve de “tomar a palavra”. Conto com o que discuti no 

capítulo II para que se entenda o que está em causa aqui: cada 

participante se pronunciava com a condição da fala que tinha para 

fazê-lo.  

Em seguida, e em conjunto, procurávamos organizar o espaço, tendo 

em vista a receita previamente escolhida pelo grupo. Passávamos, então, ao 

seu preparo, ou seja, adentrávamos no campo da arte culinária em que a 

mistura dos ingredientes, numa alquimia dos sabores, confere marca pessoal 

ao alimento. Ao preparar uma receita, o sujeito abre-se à possibilidade de 

buscar outras composições, autoriza-se a criar novas receitas, tal como “o oleiro 

[que] deixa a marca de sua mão no vaso de argila” (BENJAMIN, 1996, p. 117). 

Preparar uma receita pode ser ainda uma oportunidade para entrar em 

contato e/ou atualizar uma nova cultura. Tendo isso em mente, nós (as 

oficineiras) propúnhamos a leitura de textos que vinculassem o prato – ou os 

ingredientes utilizados – à sua origem (textos literários, de livros de 

gastronomia, jornalísticos, letras de músicas, entre outros), os quais eram lidos 

por um dos participantes (o que incluía, além de mim, as oficineiras e 

monitoras25, além dos pacientes que podiam fazê-lo). Nesse momento, cada 

qual, com a condição que podia sustentar e se lhe parecia pertinente, trazia 

para o grupo os significados que lhe eram suscitados pelo texto em questão. 

Vale destacar que quando se conta histórias, cria-se uma ponte entre passado 

e presente, sujeito e cultura. Nesse mergulho, além de textos, músicas e 

danças também eram, muitas vezes, incorporados e o fazer se tornava uma 

celebração multicultural. Deixávamos, assim, o mundo adentrar a cozinha.  

                                                             
24 Voluntária (Patrícia) ou as profissionais (Vanessa, Fernanda e Nathália) da Derdic, com as 
quais pude contar nesses anos e a quem agradeço antecipadamente pela contribuição na 
realização desses encontros. Meus sinceros agradecimentos também aos dois participantes 
que se tornaram oficineiros. 
25 Agradeço às monitoras voluntárias, Jaíne e Taiane, e à funcionária, Loidelaine, pelas 
alegrias e angústias divididas ao longo do período em que estivemos a condução das Oficinas.  
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Note que se uma marca singular se imprime em cada uma das 

atividades antes descritas, também a diferença e o novo (no encontro com o 

outro e com artefatos de outras culturas) deixam marcas em cada um. Desse 

contato com a novidade, aguçavam-se os sentidos. Os presentes, em festa, se 

banqueteavam, desnudando, por meio do olfato, da visão e do paladar, os 

sabores dos ingredientes do prato que se preparou.  

O rito de finalização das atividades consistia em escolher, com base na 

opinião de todos, como e qual a receita seria feita na semana seguinte, 

uma ação cujo critério era chegar a um consenso. Na sequência preparávamos 

o ambiente com a finalidade de deixar o espaço limpo e organizado para 

realização de um dos grupos da Oficina II, que acontece no mesmo dia e em 

sequência da Oficina I. 

Tendo descrito os tempos e as atividades que responderam pela 

dinâmica dos encontros na Oficina I, passo agora aos pertinentes à Oficina II. 

Esclareço que nelas o “fazer arte” diz respeito à pintura a óleo; portanto, à arte 

visual.  

Para aqueles que não participaram da Oficina I, o acolhimento na 

Oficina II (Grupo I) acontecia no mesmo molde daquele descrito 

anteriormente. Nesta, a posição da mesa e das cadeiras era arranjada de tal 

modo que favorecesse o laço com o outro. Os participantes, via de regra, 

procuravam se relacionar em um esforço flagrante de produção e de 

compreensão mútua. Meu papel, nesse momento, sempre foi o de incentivar o 

uso da escrita, da Prancha de Comunicação Suplementar26 (PCS), de 

mímicas, além da linguagem oral. Numa relação estreita com as 

fonoaudiólogas, que atendiam ou já haviam atendido alguns desses pacientes, 

é que pude identificar que esses recursos seriam importantes para a boa 

dinâmica do encontro nas Oficinas.  

                                                             
26 PCS “é a sigla que refere Picture Communication Symbols” (FONSECA, LIER-DEVITTO, 
OLIVEIRA, 2015, p. 43). Os denominados símbolos “formam um sistema de comunicação 
completo com mais de 11.000 símbolos e foram originalmente desenhados para criar, rápida e 
economicamente, recursos de comunicação consistentes e com acabamento profissional. São 
utilizados extensivamente em inúmeros tipos de atividades de aprendizado e pesquisas 
científicas. Os símbolos PCS apresentam grande transparência e inteligibilidade e foram 
criados no início dos anos 80 pela fonoaudióloga americana Roxanna Mayer Johnson, 
compondo atualmente o conjunto de símbolos mais difundido em todo o mundo”. 
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Como pano de fundo, propus colocar músicas instrumentais com o 

intuito de harmonizar o ambiente e favorecer a concentração necessária ao 

fazer artístico (diminuição da tensão e desvio de focos de preocupação). Além 

disso, introduzi a prática de preparar um chá para servi-lo com bolachas 

aos participantes. 

O material de cada um era colocado sobre a mesa (pincéis, paletas, 

gravuras-modelo, telas, tintas). Os pincéis e as tintas eram organizados em 

potes de vidro e em uma caixa (arrumada de modo a facilitar a visualização do 

rótulo com o número e o tom das tintas), respectivamente, para facilitar a 

escolha dos materiais e fomentar a autonomia dos participantes. Quando 

necessário, eu os auxiliava quanto à escolha das cores, sempre levando em 

conta aquelas que apareciam nas gravuras-modelo. A ideia era a de que, com 

o tempo, desenvolvessem a capacidade de reconhecer a alquimia que 

respondia pelas tonalidades ali presentes, além do tamanho adequado do 

pincel para obter resultado semelhante.  

Por ordem de chegada, se fazia a mistura das cores e sua colocação 

nas paletas. Muitas vezes, num trabalho espontâneo, a escolha e a mistura das 

cores para se chegar a um tom mais próximo do que se pretendia, eram 

sempre feitas sob minha orientação. Com o tempo, alguns participantes 

passaram a se arriscar sozinhos. Isso valia quando se estava dando 

continuidade a um trabalho previamente iniciado. Ao contrário, quando se 

tratava de um novo, o primeiro momento era o da escolha de um tema ou de 

uma gravura-modelo. Em seguida, passava-se, a partir das minhas 

orientações, para o desenho (quando feito a partir de uma gravura, 

demandava, via de regra, ampliação; o que exigia orientação específica para 

tal ou mesmo que eu a fizesse num papel para ser transferido para a tela ou na 

própria tela).  

Para a pintura propriamente dita, alguns conceitos também 

precisavam ser discutidos: luz e sombra, perspectiva, volume, diferenciação 

de figura e fundo, profundidade. O conceito de proporção áurea27 foi também 

                                                             
27 É um valor numérico (φ), descoberto no século V a.C., que serve para determinar se a forma 
de um objeto possui ou não simetria e proporcionalidade. Este conceito começa a ser 
desenvolvido a partir do século XIII, no entanto, é apenas após três séculos que ele passa a 
ser aplicado no campo das Artes, um recurso, especialmente explorado pelos artistas 
renascentistas. Disponível em: https://www.significados.com.br/proporcao-aurea/. 

https://www.significados.com.br/proporcao-aurea/
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explorado, pois é uma pista importante para que, no momento da 

contemplação, o expectador possa perceber a intencionalidade do traço e 

apreciar a composição de uma obra. 

Além disso, sempre estive atenta para esclarecer os diferentes tipos 

de movimento do pincel (o que inclui força de preensão, cadência, 

prolongamento do traçado) e seus efeitos quando se deseja obter um 

resultado específico. Para tanto, além de mostrar como se faz, muitas vezes, 

conduzia a mão daquele que está ali para “fazer arte”.  

Vale dizer que os detalhes técnicos descritos eram introduzidos e 

discutidos, na maioria das vezes, individualmente, como resposta às 

solicitações particulares de cada participante. Em meio a essas atividades, 

sempre que considerei interessante e necessário, trazia textos específicos da 

área para a análise, bem como as obras e os pintores. Procurava aguçar a 

curiosidade e colocá-los sob o efeito estético e cultural que emana das obras 

de grandes artistas. Nessa perspectiva, em momentos oportunos, também 

visitamos museus da cidade (alguns em visitas guiadas). 

As atividades eram finalizadas, as telas colocadas em local específico 

para secar, os pincéis lavados e todo o material guardado em armário. 

Essa descrição, como se pode antecipar, também caracterizou o modo 

de funcionamento dos Grupos II e III. 

Após o término de cada oficina foi produzido um relatório sobre os 

acontecimentos vivenciados durante o encontro. Nele, tendo por base minhas 

lembranças, dividia em tópicos a sequência das atividades realizadas. Tal 

organização me auxiliava na proposta de uma dinâmica para o próximo 

encontro. Para a Oficina I, eram registradas as presenças dos participantes; os 

acontecimentos durante a acolhida, o preparo da receita, a leitura de textos e 

os efeitos de tal dinâmica sobre todos. Na Oficina II, o relatório se assentava 

no registro das presenças, das conversas e da relação dos participantes com a 

sua produção artística e a de seus colegas.  
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4.1.2 Vida e Arte nas Oficinas I e II 

O que está propriamente em questão, neste item, é a 

análise/interpretação dos dados coletados. Meu foco está diretamente voltado 

ao modo como a arte pode se enlaçar e produzir efeitos estruturantes nos laços 

sociais.  

Depois de uma pré-seleção dos dados, procurei aglutinar o relato dos 

acontecimentos marcantes, levando em conta algumas temáticas recorrentes e 

que se tornaram questão para mim e para o grupo. O modo como apareceram 

na voz dos participantes e no manejo das atividades é o que foi dando rumo 

para a discussão apresentada a seguir. 

 

➢ “Fazendo arte” na Oficina I  

Em 2015, quando passei a profissional contratada pela Derdic, os 

seguintes sujeitos participavam da Oficina I: Gabriel, Frida, Lenon, Abel, 

Borboleta e Dama.  

No entanto, conforme apontado de início, a Oficina I nem sempre teve 

esta configuração, houve entradas e saídas. No início de 2015, participavam 

Frida, Gabriel, Lenon, Dama e Abel. Entre 2015 e 2018, houve adesões, em 

Setembro de 2015, entrou Borboleta. Em outubro, Borboleta saiu por 

problemas de saúde, mas retornou em março de 2016 e, com ela, Yasmim e 

Bruna; em Abril, houve a saída de Dama e, em Julho, a entrada de Eduarda 

(terapeuta ocupacional) e, em Outubro, Beatriz. Em 2017, entraram: em Março, 

Ilítia; em maio, Alexia (monitora) e, em Junho, Bela (monitora) e Basilino e, em 

Agosto, saiu Yasmim e Lenon, por problemas de saúde. Contudo, nem sempre 

as saídas tiveram a mesma justificativa, Ilítia e Abel retornam para o trabalho. 

Em março de 2018, entrou Oz. 

As atividades da Oficina tiveram início na cozinha industrial da 

Instituição, em resposta a uma demanda criada pelo mesmo grupo no ano 

anterior28. Contudo, em maio, em razão de uma necessária reforma no prédio, 

                                                             
28 Essa Oficina acontecia desde 2005 em espaço cedido pelo Instituto Educacional São Paulo, 
que fica no mesmo prédio da Clínica de Audição, Voz e Linguagem, da Derdic-PUC-SP. Ali, 
tínhamos que nos adaptar aos horários mais convenientes para que não se perturbasse o 
funcionamento da Escola. Foram muitos e bons anos, mas era preciso articular a presença dos 
pacientes nos atendimentos fonoaudiológicos com a das Oficinas. O espaço da cozinha 
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tivemos de utilizar as salas da aula da Clínica de Audição, Voz e Linguagem 

Dr. Mauro Spinelli, por um breve período, até o mês de julho de 2015. 

Essa mudança obrigou-me a buscar soluções adequadas à nova 

situação. Sem infraestrutura para cozinhar, fazíamos receitas que não 

implicavam o uso de forno, fogão, pia, geladeira, etc., preparávamos 

sanduíches, sucos, patês, vitaminas e outros. Por isso, o tempo para organizar 

o espaço e preparar as receitas foi ficando demasiado extenso, razão pela qual 

propus que ouvíssemos e/ou cantássemos algumas músicas. Os participantes 

gostaram e, a partir daí, começaram a sugerir repertórios musicais que tinham 

como referência na sua história de vida. Efeitos importantes foram recolhidos, 

como será visto mais adiante, e foi assim que a música passou a ser mais um 

ingrediente a conferir sabor ao nosso encontro e às nossas receitas. 

Um ponto relevante do funcionamento dessa Oficina diz respeito ao fato 

de que, não só as etapas de preparo de uma receita não são fixas, como 

também elas se abrem para uma alternância de participantes. Isso fomenta um 

trânsito de diferentes pessoas em diferentes posições. Tal dinâmica parece ter 

favorecido algumas mudanças de posição subjetiva de alguns dos participantes 

do grupo. O que afetou, também, a minha própria, da oficineira e das 

monitoras, conforme será relatado a seguir.  

Desde os primeiros encontros, percebi que se abrisse mão de algumas 

das tarefas que estavam sob minha responsabilidade (por exemplo, abrir a 

cozinha industrial, limpar bancadas e eletrodomésticos, organizar utensílios e 

ingredientes, entre outros), Frida e Abel as tomariam para si. Sendo assim, os 

incentivei a dividi-las comigo. Gradativamente eles foram, então, ocupando a 

posição que antes era ocupada por mim. Isso não me surpreendeu! Meu 

reconhecimento os fez investir ainda mais no bom funcionamento da Oficina e, 

consequentemente, mobilizou neles um “olhar para si” numa condição de 

potência em ato.  

Vejamos alguns antecedentes que pavimentaram o caminho de Frida. A 

mesma começou a frequentar a oficina em 2011, quando ainda fazia 

atendimento fonoaudiológico. Durante os primeiros dois anos, ela veio 

                                                                                                                                                                                   
industrial estava ocioso e propusemos às direções da Derdic que tanto as Oficinas I e II, III e IV 
passassem a realizar suas atividades nele que, diga-se de passagem, já era muito bom e mais 
adequado ao número de pessoas participantes.  
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acompanhada por uma amiga, pois seu filho se preocupava em deixá-la 

sozinha no longo e arriscado trajeto de casa até a Instituição. Inclusive, foi 

necessário ajustar o horário da Oficina para que ela não chegasse ao anoitecer 

em casa sozinha porque, em razão de demandas pessoais, sua acompanhante 

não poderia trazê-la.  

Sua assiduidade e a minha observação de que talvez fosse interessante 

ela voltar a responder por si no investimento de reabilitação, o que articulava 

atendimento clínico e Oficina, foram critérios determinantes na decisão do 

remanejamento do horário da mesma para o período da manhã. 

Testemunhamos aí (eu e o grupo) um primeiro efeito, vindo desacompanhada 

para a Derdic, ela, confiante, passou a participar mais dos nossos encontros: 

queria sentir que suas opiniões eram reconhecidas, tentava relatar fatos 

vividos, mesmo tendo de enfrentar a frustração de nem sempre “chegar ao 

ponto” do queria dizer.  

Cabe esclarecer que a sua acompanhante, sempre querendo ajudar, 

acabava por lhe tomar a vez e lhe roubar a voz: sempre se adiantando aos 

relatos e justificando as suas enunciações fragmentadas. Frida apareceu numa 

nova posição para o grupo e, sem titubear, foi se comprometendo com a 

organização dos ingredientes e limpeza dos utensílios que usávamos. Ao fazê-

lo abria espaço para que outros com ela compartilhassem tal tarefa. Abel, 

Gabriel, Bruna e Borboleta foram seus principais parceiros. Foi assim que eu e 

a oficineira fomos saindo e eles assumindo, na dinâmica do encontro para 

cozinhar, uma parte importante da atividade.  

Ainda estivemos atentas para o fato de que Frida tinha uma habilidade 

incomum para modelar massas, decorar bolos, biscoitos e bolachas. Isso se 

apresentou gradativamente como algo que foi se movimentando da seguinte 

forma: de início, ela se prendia ao modelo que nós oferecíamos a todos; aos 

poucos, ela foi indicando para cada um de nós que sabia não apenas fazer o 

mesmo, como também dominava a técnica a tal ponto que podia fazer 

diferente. Assim, passou a nos convidar a fazer como ela. Logo Frida passou a 

requerer esse lugar – o de quem tinha o que ensinar – e a ocupá-lo, com o 

reconhecimento e anuência de todos. Nesse ponto do preparo da receita, ela 

estava no lugar de uma oficineira! 
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A trajetória de Abel foi um pouco diferente. De início, resistiu muito ao 

convite feito por sua fonoaudióloga para que participasse da Oficina I. Sua 

entrada aconteceu em 2015 e as suas primeiras participações foram marcadas 

por certo acanhamento. Com uma condição de linguagem oral bastante 

prejudicada por um quadro apráxico29, ele não apresentava problemas de 

compreensão e utilizava um bloco de notas para registrar numa escrita o seu 

dizer (sempre de modo muito fragmentário, é verdade!). Além disso, ele trazia 

consigo uma pasta na qual se encontrava a sua Prancha de Comunicação 

Suplementar (PCS). Essa última, contudo, jamais foi aberta! 

Seu acolhimento foi notadamente realizado por Frida, que fez festa com 

sua chegada, também assumindo uma posição antes ocupada por mim e pela 

oficineira. Aos poucos, Abel encontrou nela (eu me arrisco a dizer) e no grupo, 

razões para ficar. Seu acanhamento não apenas dissipou-se, mas deu lugar a 

um modo de ser e de estar muito solto e solidário. Tive de rever o primeiro 

impacto que a sua presença me causou: menos que acanhado, ele se 

encontrava constrangido numa fala prejudicada. Na dinâmica das trocas 

comunicativas cotidianas, essa fala demandava muito tempo para se realizar e 

exigia esforço para ser escutada.  

No espaço da Oficina, suportar o tempo necessário para que um dizer 

ganhasse extensão sempre foi o eixo central da dinâmica e parte de nosso 

compromisso mútuo. Lição aprendida na teorização sobre afasia e demência 

realizada pelo Grupo de Pesquisa “Aquisição, Patologia e Clínica de 

Linguagem”, tal como discuti no capítulo II. Abel pode contar com esse tempo 

para se pronunciar com a condição de fala que tinha e, por isso, aos poucos foi 

se abrindo e deixando cair por terra suas resistências iniciais.  

Ele, gradualmente, passou a contribuir, a trazer novidade para o grupo: 

ensinou a todos, por exemplo, como afiar a faca, aprendizado recolhido na 

época em que trabalhou como açougueiro; também cuidava para que não 

queimássemos o alimento no forno, tomando para si a tarefa de ficar vigilante. 

Ele juntou-se com Frida e se antecipava aos outros no acolhimento aos novos 

participantes: gestos e palavras de incentivo tornaram-se a sua marca.  

                                                             
29 O quadro apráxico é “caracterizado pela dificuldade de integração e sequenciação 
(coordenação) de atos motores complexos (gestos). Quando relacionados com a produção da 
fala, recebem o nome de apraxia verbal.” (FONSECA, LIER-DE-VITTO, OLIVEIRA, 2015,  
p. 18-19).  
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Vale dizer que ambos sempre foram muito afeitos ao toque, o que, em 

alguns casos, produziu mal-estares. Tivemos, em conjunto, que ir lhes 

ajudando a dosar a manifestação de afeto por essa via. Trabalho nem sempre 

fácil para todos e cada um! Mas, outros tantos pontos a favor de seu generoso 

afeto: com Gabriel, por exemplo, estava sempre atento às faltas dos colegas. 

Queria saber se tudo estava bem com eles. Assim, ele ganhou o 

reconhecimento do grupo, o que o levou a se oferecer para me auxiliar. Pelos 

mesmos motivos, tornou-se monitor, limpando os pincéis, guardando os 

materiais e servindo o chá, em duas Oficinas de Arte.  

A entrada de Basilino chegou a abalar sua confiança na posição recém-

conquistada. Com uma fala bastante funcional, esse novo e exigente integrante 

do grupo chegou demandando reconhecimento e reclamando posição de 

destaque. Em seu cartão de visitas, constavam sua fluência e sua experiência 

na cozinha. O impacto da presença de Basilino foi sentido por todos que 

tiveram de se arranjar (ou rearranjar) para, sem deixar de acolhê-lo, indicar que 

havia uma ética, elemento que, conforme apontado no Capítulo III, é a chave 

para se viver em comunidade, que regulava a dinâmica de funcionamento 

dessa Oficina, qual seja: enlaçar-se com o outro na diferença que trazem 

consigo; contribuir para misturar diferentes ingredientes de tal modo que se 

obtenha o melhor sabor. Isso não quer dizer que essa experiência não tenha 

sido invadida, em certos momentos, por sabores mais aziagos. Enfrentá-los 

sempre fez parte dessa nossa empreitada. E Abel sempre se mostrou forte 

para tal.  

Alguns meses depois (meados de março de 2018), ele anunciou que, a 

convite de seu antigo patrão, voltaria ao trabalho em substituição a um 

funcionário que se ausentaria para fazer uma cirurgia. Dividido entre o 

reconhecimento de sua capacidade laborativa e a exigência de deixar o grupo, 

ele recebeu de bom grado o encorajamento de todos que, diga-se de 

passagem, reiteraram que gostariam de estar em seu lugar.  

Compreensível que essa tenha sido a reação de todos, já que afásicos 

são sujeitos que deveriam poder contar com certa “normatividade social”, tal 

como proposto por Canguilhem, para retomar suas atividades laborativas. Digo 

isso mesmo levando em conta que nem todos podem voltar à mesma atividade 

que exerciam antes, mas que poderiam, sim, contar com uma recolocação 
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profissional para se (re)incluir no mundo do trabalho. Problemas de linguagem 

não deveriam, via de regra, ser razão ou obstáculo para que sejam 

marginalizados. Arrisco-me a dizer que entre os afásicos que frequentam as 

Oficinas, uma grande maioria anseia por voltar a trabalhar. 

Como disse antes, Pedro resistiu, depois “abriu a guarda” e, não só 

aproveitou a experiência, como contribuiu para que ela fosse mais doce. Esse 

movimento marcou, embora com algumas particularidades, a entrada e 

permanência de outros sujeitos na Oficina I. Oz, por exemplo, aceitou o convite 

para participar, mas sem esconder sua falta de interesse pelos assuntos 

culinários. Com uma condição de fala mais fluente, parecia gostar mesmo de 

se pronunciar após a leitura do texto. Parece-me que isso funcionou como um 

dispositivo para vinculá-lo à Oficina. Foi só uma questão de tempo observá-lo 

completamente aderido à proposta, em todos os seus passos de realização. 

Após um piquenique no Parque Ibirapuera, passou a incentivar passeios desse 

tipo e chegou a organizar, ele próprio, um final de semana em uma chácara 

próxima a São Paulo.  

Lenon também parecia resistir às atividades propostas na Oficina I. Ao 

chegar, não via nele nenhuma expressão de entusiasmo. Era possível pensar 

que talvez ele não estivesse entendendo o motivo pelo qual estava ali. Com 

diagnóstico de afasia e demência, diferentemente da maioria dos outros 

participantes, sua posição de intérprete para a fala que lhe era dirigida estava 

constantemente sob risco. Assim, em seu caso, era preciso também encontrar 

outros modos para envolvê-lo nas atividades. Para tanto, com mímica 

pronunciada e toque corporal, eu lançava mão de algumas perguntas, tais 

como: quer experimentar? Quer fazer o que eu (ou a fulana) estou fazendo? 

Gostou disso? Quer sentir o cheiro desse tempero? A provisoriedade do laço 

com o outro foi sempre muito marcante. Mas, sua esposa insistia e investia 

nesse tempo em que Lenon podia estar ali. Parece-me que nesse caso 

específico, pendurá-lo no “cabide” era motivado também pela sua busca de um 

“cabide próprio”. Esclareço: enquanto aguardava a Oficina terminar, ela 

participava do Programa de Atenção à Família e tinha suas palavras escutadas 

e suas angústias trabalhadas.  

Gabriel, outro veterano, está na Oficina desde 2012, sempre deixou 

claro que nunca se interessou por culinária e/ou cozinhar, mas que estava ali 
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porque fazer laço com o outro era o seu propósito! Pode-se dizer que ele 

reconheceu, sem que tenhamos dito, que esse era um dos objetivos principais 

do “fazer arte”. Pois bem, o que ele buscava, certamente encontrou, mas 

encontrou também o que não buscava: o gosto por colocar a mão na massa! 

Isso se tornou tão importante para ele que, dificilmente, abriu mão de fazê-lo! 

Os outros participantes não reclamaram da quase falta de alternância aí: 

reconheciam que ele era bom nisso! 

Quieto, quase silente, em razão de sua condição sintomática que 

associa afasia com apraxia de fala, sempre esteve muito atento a tudo que se 

passava, dirigindo-se a mim para que eu voltasse minha atenção para pontos 

específicos da dinâmica do grupo ou mesmo de alguém em particular. Certa 

ocasião, por exemplo, num gesto de cuidado, avisou-me que uma das 

participantes – diagnosticada com diabetes – estava se servindo de uma 

grande quantidade de doce. Em outra, durante o retorno do grupo de uma visita 

ao museu, cujo percurso foi feito a pé, ele me avisou que a rota que seguíamos 

estava errada. “Corrigir” o rumo ou “orientar” o grupo para que não 

corrêssemos riscos desnecessários foi sempre a sua marca. Esse lugar, 

conquistado com sua presença cuidadosa, parece ter lhe conferido bastante 

bem-estar. Afinal, ele sempre foi assíduo, sempre chegou muito antes do 

horário, além de estar sempre pronto a atender os convites e contribuir para 

que nos deixássemos tocar pelo seu modo singular de estar ali, como, aliás, 

era seu movimento para com todos do grupo.  

Ao longo dos anos, e mais especificamente nos últimos tempos, insistiu 

em colocar sua palavra, sem se abater com a dificuldade imensa para fazê-lo! 

Diante do impasse comunicativo provocado pelo efeito de nonsense de suas 

produções sonoras, procurava escrever, ainda que de forma muito fragmentada 

recorrendo, por esse motivo, muitas vezes, ao desenho e à mímica. Essa 

condição gerava um sofrimento mútuo, mas o grupo, via de regra, reagia 

incentivando-o a encontrar um caminho para não se abster do dizer; o que nem 

sempre foi possível.  

Impasses comunicativos foram acontecimentos incontornáveis e bem 

frequentes, não apenas nessa Oficina como na Oficinas II, já que o fazer laço 

era o tema constante desses grupos. Afinal, estávamos ali reunidos com 

sujeitos que tinham muita dificuldade para sustentar seu querer dizer! É certo 
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que esses momentos foram frustrantes. Contudo, procurávamos não nos deixar 

abater. Na maioria das vezes, nos refugiávamos no “fazer arte” como um 

caminho para aliviar o sofrimento, conforme apontado no Capítulo III, e que 

será detalhado mais adiante. Interessante é que, esse alívio pode, em certos 

casos e momentos, trazer à tona a palavra perdida. Testemunhávamos, 

repetidas vezes, que “dar uma pausa”, também fazia parte do manejo do tempo 

para que um dizer pudesse retornar e ganhar circulação.  

Os pacientes e eu contávamos muito com uma articulação muito 

próxima com as fonoaudiólogas que os atendiam e/ou atenderam, sendo essa 

articulação, em meu ponto de vista, responsável pela pertinência de alguns 

manejos que indicaram um modo mais eficaz de cada um deles sustentar 

posição no grupo. Eu e a oficineira respondíamos pela dinâmica, bem como 

ficávamos mais atentas a que tipo de recursos eles tinham e que, 

eventualmente, não estavam utilizando (a escrita, a prancha, o desenho, a 

mímica e outros). Quando a superação de problemas na oralidade é 

incontornável, é preciso reconhecer esse limite e abrir possibilidades em outros 

caminhos, mobilizando o sujeito, para que sustente e se sustente na diferença 

que marca sua posição de falante: nesse espaço não clínico, o foco recai 

também sobre isso.  

Até o momento, destaquei a participação de alguns dos sujeitos afásicos 

participantes dessa Oficina. Passo, agora, a me remeter ao modo como Dama, 

diagnosticada com Demência do tipo Alzheimer (DTA), marcou presença no 

grupo ao longo desses anos. De início, com uma fala ainda bastante 

preservada, podíamos contar com muitos, e bons, momentos de lucidez. Ela 

dividia, então, com os demais os seus conhecimentos culinários e a sua 

sabedoria de vida. Sua opinião foi sempre valorizada por todos, que lhe 

ofereciam atenção nos vários momentos em que a requeria. O efeito vitalizador 

dessa dinâmica era imediato. Ela se deixava mobilizar de tal modo que trazia 

de casa pertences que interessavam à dinâmica da “arte culinária”: por 

exemplo, um “famoso” livro de suas “próprias” receitas que, ofertado a todos, 

foi também sugerido para que fosse tomado como base para os preparos ali 

naquele espaço.  

Quero, com tais observações, esclarecer que na demência há mesmo 

um sujeito, como vimos no Capítulo II, e que se ele é interpelado, pode 
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responder! Certa vez, por exemplo, em meio a uma narrativa que envolvia sua 

atividade como voluntária, na sua paróquia, Abel interrompeu-a e disse-lhe que 

ele também o era e que tocava nas missas. Imediatamente ela quis saber que 

tipo de instrumento ele tocava. Ao longo dos seis anos de sua permanência no 

grupo, sua presença foi, aos poucos deixando se abater pelos efeitos da 

progressão da doença. Entre eles, além dos problemas de memória, a 

deterioração da linguagem e o recrudescimento de sua fragilidade física. 

Contudo, não era indiferente às interpelações que lhe eram feitas por cada um 

de nós. A diferença estava em que suas “respostas” frustravam, ou de tão 

enigmáticas, faziam calar. O grupo tinha que de lidar com o luto motivado por 

perda tão significativa! 

Aliás, luto é algo que insistiu em se apresentar como questão para esse 

grupo. Em 2016, ocorreram episódios envolvendo problemas de saúde dos 

participantes, o que demandou muita elaboração. Além de Dama, Gabriel e 

Beatriz vivenciaram situações constrangedoras na Oficina, reveladoras de suas 

fragilidades físicas. Nesses momentos, contávamos uns com os outros para 

solucionar os impasses e dividir as preocupações que circundavam tal 

temática. Experimentamos ainda outros acontecimentos que, ao contrário, 

implicaram rupturas ocasionadas por perdas irreversíveis. Muito trabalho para 

tentar engendrar algum tipo de aquisição em face de tanta perda! 

Beatriz, por exemplo, entre 2017 e 2018, sentiu gradualmente sua 

condição sensório-motora e cognitiva se comprometendo. Experimentamos 

momentos difíceis quando ela reagia com raiva ou tristeza diante da 

inevitabilidade de fracasso na execução de movimentos requeridos para o 

“fazer arte”, entre outros. Ficamos mobilizados e, levando em conta que ela 

gostava muito de dançar, pensei em introduzir no grupo, com a anuência de 

todos, a dança circular30. Seu efeito logo se fez notar, favorecendo, conforme 

eu suspeitava, sua participação e seu engajamento. Assim, pudemos caminhar, 

                                                             
30 O nome Dança Circular surgiu recentemente e relaciona-se ao movimento circular que os 

integrantes de uma ciranda realizam. “As Danças Circulares (D.C.) representam uma retomada 
de antigas formas de expressão de diferentes povos e culturas, acrescidas de novas criações, 
coreografias, ritmos e significações próprias do homem inserido na realidade atual. São 
práticas diferenciadas de danças étnicas tradicionais ou contemporâneas, envolvendo 

simbologias, tradições e culturas de povos diferentes.” (SILVA, 2015) 
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ir em frente, a dança – arte – foi, de fato, um lugar de “alívio do sofrimento” 

para ela e para grupo.  

Tais acontecimentos foram discutidos com a fonoaudióloga que a 

atendia e, ao confrontá-los com suas próprias observações clínicas, 

encaminhou a paciente para uma nova avaliação neurológica. O diagnóstico foi 

o de que estava em causa uma Degeneração Córtico-Basal (DCB)31. Isso 

acarretou uma grande mudança no tratamento medicamentoso: retirada de 

alguns remédios e introdução de novos. Na sequência, uma longa internação. 

Período difícil para todos que a acompanhávamos. Nesse árduo processo, um 

tempo em que Beatriz não nos olhava mais nos olhos como antes e não 

demonstrava qualquer reação às interpelações que lhe dirigíamos. Aos poucos, 

essa condição tem se transformado. Nós seguimos com ela.  

O grupo ainda vivenciou outro luto. Borboleta, uma das integrantes mais 

jovens do grupo, era também uma das mais frágeis, em razão de seu quadro 

que articulava Afasia com a Doença de Moyamoya32. Uma queda em casa 

levou-a ao coma. Antes disso, era assídua participante e, mesmo apresentando 

muitas dificuldades sensório-motoras, sua presença era carregada de leveza e 

alegria. No preparo das receitas, recebeu sistematicamente o suporte técnico 

da TO e o incentivo do grupo. Realizou ali tarefas que jamais executou em 

casa, o que lhe valeu uma nova posição entre os familiares que, assim, lhe 

permitiram se envolver mais ativamente na rotina doméstica.  

Talvez seja pertinente considerar que uma “comunidade-cabide”, como 

parece ser o caso dessa e das outras Oficinas do CAAf, não está imune à dor. 

Mas é certo que se a dor que nela se apresenta pode ser dividida e 

compartilhada conjuntamente, o seu peso fica menor. O “marchar lado a lado” 

(BAUMAN, 2003) fortalece e impulsiona na direção da vida, não nos deixando 

sucumbir pelo que, de diferentes modos, a ameaça. Esse efeito já coloca em 

cena o “engendrar aquisições”, mesmo diante de perdas irreversíveis, como 

assinalou Messy (1999). E quais seriam as aquisições nesse contexto? Além 

                                                             
31 É uma doença degenerativa relacionada à proteína de Tau [...] rara [...] e de difícil 
caracterização [...]. Na forma[...] das seguintes manifestações: [...] apraxia ideomotora, 
síndrome da mão alienígena, alterações sensoriais corticais (BARBOSA e SALLEM, 2005,  
p. 162). 
32 é uma condição cerebrovascular mais comum no leste asiático [que predispõe as pessoas 
afetadas] a ataques isquêmicos transitórios ou permanentes (NASCIMENTO et al., 2011,  
p. 277).  
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das que não são possíveis de nomear, tendo em vista seus efeitos subjetivos, a 

de que o outro não é só fonte de sofrimento (FREUD, 1856-1939/2012), mas 

também suporte para amenizá-lo. Pode parecer contraditório que algo que seja 

fonte de sofrimento (a relação com o outro, como indicou Freud), possa ser 

também de alívio! Mas, não é outra coisa que tenho testemunhado nas 

Oficinas. 

Com razão, cabe indagar se uma técnica específica estava na base de 

tal dinâmica. Entendo que sim, pois nela se articularam minha experiência 

pessoal e minha formação profissional33 como, a propósito, já havia assinalado 

na Introdução desse trabalho. Em primeiro lugar, é preciso dizer que “perdas” 

e, consequentemente, “lutos” não foram tratados como tabus. Quando se 

apresentaram como temas, foram postos em circulação, abrindo-se espaço ao 

redor da mesa para que se pudesse falar sobre. Mas, não foi só isso, pois, 

muitas vezes, além de depoimentos pessoais, buscávamos na Arte, 

principalmente na literatura, modos de ressignificar a dor. Às vezes, isso 

acontecia no mesmo instante em que a questão da “perda” se apresentava 

porque, coincidentemente, eu tinha à mão algo que pudesse ajudar.  

Outras vezes, eu buscava um texto para fazer circular a dor, contando 

com outros ingredientes e cores! Assim, Gabriel compartilhou sua tristeza pela 

morte de sua mãe, Oz relembrou perdas vividas como consequência do AVC, 

dando voz a todos que se reconheceram nas suas palavras. Outras vezes 

ainda contávamos com recursos técnicos específicos, principalmente com o 

saber das terapeutas ocupacionais, para garantir efetividade no “fazer arte”. E 

assim, marchávamos.  

Não havia apenas dor, sofrimento e luto, mas também alegria, partilha e 

vida. Nessa mistura, a dupla face que marca o viver se apresentava nos 

nossos encontros. Nos momentos em que eles pendiam mais para a aquisição 

do que para a perda, tornou-se recorrente o “dar e receber presentes”: um 

movimento que parece ter sido instituído por meio de um dinamismo deflagrado 

                                                             
33 Como já tive oportunidade de dizer, se fez no cruzamento entre a teorização encaminhada 

nos Grupos CNPq (“Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem” e “A Fragilização da Velhice 
e o Exercício Clínico no Campo da Gerontologia”) e a formação em Arteterapia. Nesses 
campos, Psicologia e/ou Psicanálise estiveram, de modos diferentes, implicada(s). Quero dizer 
com isso que, embora não seja propriamente alguém com formação específica nesses dois 
últimos, também não sou exatamente leiga sobre as questões e temática que abordam. Além 
disso, tenho experiência como analisanda. 



93 
 

por Frida, que trazia panos de prato pintados e bordados por ela para serem 

usados na Oficina. Ela, em certa ocasião, disse a todos: “a Ana é o nosso 

maior presente.” Fiquei comovida, mas não caí na tentação de me colocar no 

centro. Na verdade, tomei suas palavras como um elogio ao que juntos 

fazíamos naquele espaço. Entendi que em mim, esse sentimento de gratidão 

se condensou. Afinal, eu era uma das responsáveis por ele.  

O que vi acontecer, na sequência, corrobora o que estou dizendo agora. 

Todos os outros participantes, desejosos de dar algo de si, fizeram do 

presentear uma rotina. Eles ainda, ao se surpreenderem com o sabor de algum 

ingrediente novo, principalmente temperos, faziam questão de levá-los para 

casa e inseri-los no preparo de suas receitas familiares. Presente recebido da 

Oficina e ofertado para os seus! No contato com outras culturas, eles 

quebraram preconceitos e construíram admiração e respeito com outros povos: 

Frida ficou intrigada com o formato do arroz indiano (o Basmati). Basilino, por 

sua vez, desconfiou que temperos com odores tão estranhos pudessem ser 

saborosos. Airton, ao contrário, deixou-se tomar positivamente pelos efeitos 

que tais odores provocaram. Ao final, todos foram conquistados pela comida 

indiana! Também, pela árabe, pela italiana, pela francesa e outras. Se tiveram 

oportunidade de experimentar sabores de outros lugares, igualmente 

aprenderam a abrasileirar muitas das receitas preparadas, utilizando 

ingredientes próprios do nosso país. Alquimia é isso!  

Nesse movimento, os integrantes do grupo passaram a convidar 

pacientes que, acompanhados no Programa de Atendimento Clínico, ainda não 

tinham aderido à proposta das Oficinas. Esse convite continha, de acordo com 

meu ponto de vista, a vontade de compartilhar o presente que, para eles, era a 

Oficina I. Outras iniciativas suas tinham essa mesma conotação, qual seja: 

distribuir entre os funcionários da Clínica, os pratos que preparávamos. 

 

➢ Fazendo arte na Oficina II 

As atividades sob minha responsabilidade, nesta Oficina, começaram 

em 2015. Os primeiros encontros aconteceram individualmente ou em dupla, já 

que, como mencionei anteriormente, nessa época, o prédio estava em reforma. 

Uma dupla foi formada levando em conta a compatibilidade de horário dos 



94 
 

participantes, sendo elas: Amaral e Yasmim. Vivian foi atendida 

individualmente, tendo em vista a impossibilidade de uso de tinta a óleo porque 

a sala utilizada não era adequada, lançamos mão do giz pastel, carvão, lápis 

integral e guache. Técnicas para sua utilização foram apresentadas, bem como 

discuti com os participantes o modo como se poderiam compor no “fazer arte”. 

Contudo, o giz pastel foi o material que mais despertou o interesse de todos. 

Amaral, que já participava da Oficina de Artes do CAAf desde antes da 

minha entrada, demonstrou insatisfação por ter que usar outros materiais em 

lugar das telas e das tintas a óleo, mas persistiu na aposta, já que se tratava de 

uma condição momentânea. Nos momentos iniciais, sua atenção estava 

voltada totalmente a própria produção e, por isso, quase não interagia conosco. 

Era preciso envolvê-lo e convidá-lo para o diálogo. Afinal, estávamos ali num 

grupo e o laço com o outro se apresentou como uma questão para mim. Não 

parecia ser para Amaral! 

Yasmim estava em atendimento fonoaudiológico e apresentava uma fala 

bastante prejudicada. Talvez por isso gostasse de cantar músicas que 

conhecia e quase sempre se emocionava com elas. Penso que a dificuldade 

para se sustentar numa fala, respondia pelo fato de que também ela não 

convocava Amaral para o diálogo. Comigo, encontrava um jeito para “dizer” o 

que pretendia fazer e explorava com alegria todos os materiais. Foi 

particularmente beneficiada pelo giz pastel, uma vez que sua forma de uso lhe 

propiciava maior área de apoio com a superfície, trazendo mais firmeza para 

traçar seus desenhos. Vale dizer que Yasmim tinha formação em Artes 

Plásticas e a Oficina lhe propiciou, desde o início, um reencontro com algo que 

prezava e que fazia parte de sua história. 

Vivian, que apresentava uma fala bastante fluente, gostava de conversar 

comigo enquanto desenhava. Seus relatos, carregados de nostalgia, 

retratavam uma vida bastante diferente da que estava experimentando naquele 

momento. Em função do AVC, teve de deixar o trabalho e sua casa, passando 

a morar com uma filha casada. Afastada dos encontros frequentes com os 

irmãos, seus vizinhos, e da companhia de seus animais de estimação, chorava 

muito, mas já manifestava uma força incomum para enfrentar os percalços da 

vida e da reabilitação. Em seu primeiro contato com os materiais, insistia em 

dizer que não sabia desenhar e/ou pintar. No entanto, se arriscou e pode 
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produzir belas e interessantes composições com flores de cores vibrantes e 

plantas do jardim de sua casa.  

 

Grupo I 

 

Depois de dois meses, quando o Ateliê ficou pronto, Yasmim, Amaral e 

Vivian foram reunidos num mesmo grupo (o Grupo II), que passou a contar 

também com Abel. Em 2016, passaram a contar com a presença de Dri.  

Considerando minha experiência como profissional em equipe 

multidisciplinar, percebi que muitos participantes poderiam se beneficiar da 

inclusão de recursos ligados à reabilitação do membro hemiplégico superior e, 

para tanto, busquei o auxílio de terapeutas ocupacionais34, algumas de fora e 

outras de dentro da instituição. Essa assessoria foi me permitindo trazer o 

membro superior negligenciado de Yasmim e Vivian por meio do uso de 

suportes para apoio dos braços e de grandes carretéis de linha. Esse último 

tinha como finalidade favorecer a abertura da mão e mantê-la no campo de 

visão. A melhora dessas condições físicas possibilitava o uso das duas mãos, 

tanto para ações práticas da oficina, segurar os pincéis, por exemplo, como na 

aquisição de autonomia em relação aos afazeres cotidianos. Esse 

empreendimento foi reconhecido e valorizado, tanto por Yasmim, que me 

presenteou, como por Vivian, que lhe atribuiu os méritos pelo seu retorno à 

digitação no teclado do computador, o que contribuiu para que ela retornasse à 

sua atividade profissional.  

Nesse processo de tomar para si os desafios impostos pela nova forma 

de vida na qual estava implicada, Vivian continuou empenhando-se no “fazer 

arte” e, como fruto de tal empreendimento, presenteou suas duas filhas com 

suas duas primeiras telas. Ao produzir a terceira, feita no tempo em que estava 

para ter alta da terapia fonoaudiológica, presenteou a si mesma com um 

quadro cuja temática a remetia ao lugar onde teria passado a sua infância. 

Com a alta e o retorno para a sua própria casa, continuou a vir para a 

Derdic, só que, agora, sozinha e de metrô. A autonomia recém-conquistada 

trouxe-lhe muita satisfação. Isso se marcou na última tela que pintou: ao invés 

                                                             
34 Agradeço a Maria Amália, a Vanessa, a Fernanda e a Nathália, pelo suporte profissional. 
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de paisagens bucólicas e temas nostálgicos, trouxe espontaneamente cores 

vivas e um maço de flores que tinha, ao fundo, um belo pôr de sol. Imagem que 

nos impressionou e que, comentamos, parecia saudar-nos com a esperança 

em dias melhores! 

Impulsionados pela força e vigor de Vivian, aliada à boa conversa que 

entabulava e que convocava todos a se pronunciarem, relatos pessoais 

passaram a movimentar o encontro desse grupo. Amaral tocou-se por essa 

presença contagiante e se enlaçou com os demais. Yasmim, em razão de não 

conseguir produzir fala oral articulada, “grudou” nesse modo de funcionar, 

participando com sorrisos e mímicas. As conversas que começavam, 

invariavelmente, na sala de espera, traziam temáticas, tais como clima, futebol 

e política; mas, no espaço de dinâmica da Oficina, abriam-se para relatos de 

experiências pessoais, como histórias familiares, profissionais e que envolviam 

relações de amizade, bem como desdobramentos subjetivos e sociais do AVC 

e da condição afásica. Em relação a esse último, referiam principalmente suas 

dificuldades para aceitar esse “duro golpe”, mas também o necessário esforço 

para superá-lo, além da gratidão pelo suporte recebido no CAAf.  

As próprias produções artísticas também motivaram o diálogo. Às vezes, 

alguns participantes, ao apreciarem a tela do colega, elogiavam e decidiam 

utilizá-la como modelo para a sua própria. Os créditos dirigidos às produções e 

o desejo de presentear amigos e familiares responderam pelo constante 

reiniciar de outra tela. Amaral, por exemplo, que antes alternava faltas e 

presenças, ficou tão envolvido com as atividades e com o nosso encontro, que 

passou a vir semanalmente, chegando, inclusive, bem mais cedo do que o 

combinado.  

Abel, também na Oficina II (Grupo I), apresentou, inicialmente, 

resistência para aderir à proposta. Mas, o reconhecimento de seu talento pelo 

grupo parece ter sido um motivo importante para que permanecesse ali. Sua 

presença era marcada por seu compromisso, sua pontualidade e sua 

assiduidade. Logo em sua primeira participação, auxiliou-me na limpeza dos 

pincéis e na arrumação da sala. Atento, percebeu que eu precisava de um 

suporte nos Grupos I e III, cujo número de participantes superava – e muito – a 

previsão estabelecida. Ofereceu-se, então, para ajudar. Para quem resistiu, 

demonstrou, logo de início, muito empenho em estar ali. Entendi que ele 
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gostava tanto de “fazer arte”, quanto de se enlaçar com o outro, aproveitando 

toda e qualquer oportunidade para fazê-lo. Aceitei-o, prontamente, como meu 

auxiliar.  

Testemunhei, portanto, o modo como o “fazer arte” marcou a história de 

alguns participantes na Oficina II, Grupo I. Amaral, por exemplo, concluiu uma 

tela que há tempos deseja produzir e, contente com o resultado final, fez 

questão de emoldurá-la. José sempre resistia à proposta de pinturas 

espontâneas, sem modelo. Ao notar a semelhança de suas pinceladas com as 

de alguns pintores modernistas, incentivei-o a tomar uma das composições da 

Tarcila do Amaral35 como modelo. Ele ficou honrado por ter-lhe sido atribuído 

tal mérito e aceitou o desafio. Arrisco-me a dizer que quando o trabalho ficou 

pronto, tornou-se uma de suas mais belas produções.  

Abel, ao esforçar-se em aprender as técnicas, tanto de desenho, quanto 

de pintura, foi o único que aceitou fazer um autorretrato que, ao ser concluído, 

era mostrado com orgulho para todos que visitavam o nosso ateliê. Sua 

autonomia para desenhar e pintar foi sendo conquistada, a ponto de sua última 

produção ter sido feita exclusivamente por ele.  

Para Yasmim, como já assinalei, o trabalho na Oficina lhe propiciava 

reencontrar-se com sua antiga “forma-de-vida” (AGAMBEN, 2013), já que, 

antes do AVC, ganhava a vida com a arte que produzia. Talvez não sem razão 

além de cantar, trazia a cadência da música às pinceladas. Gozava do prazer e 

da liberdade nesse fazer, criando imagens abstratas, pela escolha autônoma 

de materiais. Muitas vezes, incorporava, à pintura, colagem de miçangas, 

papéis e botões. Optava por usar tons vibrantes: magenta, rosa, amarelo e 

arriscava algumas misturas de cores, normalmente vibrantes. Suas 

composições evidenciavam características próprias da cultura africana, sua 

cultura de origem. Percebia-a (re)vitalizada por aquela experiência.  

Dri, uma jovem senhora afásica, foi uma das últimas a ingressar nesse 

grupo. Com uma fala bastante prejudicada, recorria à PCS e à mímica, 

marcada por poucos recursos, para tentar, pela via da linguagem, enlaçar-se 

comigo e com os demais participantes. Sua presença, contudo, tendia a ser 

                                                             
35 Tarcila do Amaral foi uma artista plástica brasileira [...] [que] ficou conhecida como uma das 
mais importantes pintoras da primeira fase do modernismo.  
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mais silenciosa. Inicialmente, precisou muito do meu suporte constante, mas, 

com o passar do tempo, foi aprendendo a técnica com rapidez. Seu grau de 

exigência consigo era alto, sempre que não gostava do resultado torcia seu 

nariz e acenava com a cabeça em negativa. Mostrava-lhe que poderia refazer 

até que ficasse feliz com o resultado. E, assim, ela o fazia. Essa flexibilidade do 

material artístico usado lhe permitia produzir sobre seus resultados indesejados 

até que a mesma pudesse apreciar sua obra. Arrisco-me a dizer que nesse 

fazer está em causa, mesmo que de modo subliminar, a indicação de que 

sempre há possibilidade de se enveredar por novos caminhos. 

 

Grupo II 

 

Compunham o Grupo II os seguintes participantes: Lenon, Frida, 

Borboleta, Oz (1/6/16) e Fernanda (8/6/16).  

Frida, que participava das Oficinas de Arte do CAAf, entrou na Oficina II 

(Grupo I) em 2016. Tinha bastante intimidade com as tintas e os pincéis. Mas, 

com humildade, buscava aprofundar seus conhecimentos, pedia minha opinião 

em relação à escolha da gravura e solicitava suporte técnico para o desenho, a 

pintura e a mistura das cores, abrindo-se aos novos ensinamentos. Rápida em 

suas pinceladas, parecia lançar-se em suas produções como se mais nada 

houvesse ao seu redor. O que, de fato, parecia produzir nela uma “suave 

narcose” (FREUD, 1856-1939/2012).  

Muitas de suas produções tinham como inspiração os trabalhos de seus 

colegas e/ou se apresentavam como uma mescla entre elementos presentes 

em gravuras-modelo e criações próprias. Flores em tons de rosa claro eram, 

por exemplo, substituídas por canteiros à moda de Frida Khalo36. Esse fazer 

autoral foi valorizado e seu estilo vibrante foi tomando conta de suas produções 

e conferindo-lhes grande personalidade.  

Após alguns meses, pediu-me para ingressar em outra Oficina porque 

gostaria de sair de casa mais um dia na semana. Nota-se que tal motivação já 

nos dá uma medida dos efeitos que sobre ela se produziam a participação no 

                                                             
36 Uma das mais importantes figuras da arte no século XX [...] foi uma [...] guerreira tanto na 
vida privada a qual teve que superar grandes traumas, quanto na vida social.  
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Ponto de Encontro: abrir-se para novas experiências. Eu entendi o seu pedido 

e ela passou a responder por uma nova posição – a de oficineira – junto ao 

Grupo I. Sentava-se ao de lado de Beatriz, uma das participantes com bastante 

dificuldade para pintar e prestava-lhe auxílio, tomando a minha posição como 

exemplar: contemplava as produções dos demais, recepcionava-os, servia-lhes 

chá com bolachas e prestava-lhes auxílio quando percebia algum sinal de 

dificuldade.  

Se Frida se lançava totalmente no “fazer arte”, Lenon, tendo em vista 

sua condição sintomática já antes esclarecida, requeria minha constante 

atenção, caso contrário, flanava pela sala, sempre com os olhos voltados para 

a janela. Para a pintura era necessário segurar em sua mão, movê-la um 

pouco, manter a minha mão apoiada sobre a sua e esperar por uma reação. 

Algumas vezes, podia dar continuidade ao movimento. Quando o fazia, soltava-

lhe a mão e permanecia ao seu lado, observando-o. Mas, nem sempre isso era 

possível e era preciso que eu novamente intervisse para que ele se ligasse à 

atividade e ao meu apelo para que ficasse ali conosco. Encorajava-o a fazer 

suas escolhas tanto de tintas como de gravuras. As obras de sua preferência 

eram compostas por figuras geométricas simples, feitas em cores primárias. 

Quando a Fernanda (terapeuta ocupacional) entrou ele foi se vinculando a ela 

e aceitando seu suporte. 

Borboleta, que também frequentava a Oficina I, esteve sempre muito 

silenciosa, comprometida com a pintura de sua própria tela. Aprendia com 

facilidade as técnicas, pintando com muita autonomia. Ao voltar de uma viagem 

de férias, contou-me sobre o lugar que visitara, demandando-me que o 

desenhasse para ela. Trouxe para tela, a paisagem-palco de seus encontros 

familiares: a arte registrando a vida; a vida registrada na arte! Se levarmos em 

conta a reflexão encaminhada por Mucida (2009), e discutida no Capítulo II, 

talvez pudéssemos dizer que Borboleta encontrou um novo modo de escrever 

a vida, fazendo da arte uma forma-de-vida, como assinalou Agamben (2013). O 

laço consigo próprio e com suas questões parece ter reclamado tanto a sua 

atenção que poderia até explicar, nesse momento, o silêncio que neste Grupo 

era mais marcante do que na Oficina I.  

Quanto à Oz, tinha uma posição bem diferente de Borboleta, pois 

realizava com bastante independência suas produções artísticas, recebia 
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muitos elogios, mas queria mesmo é prolongar o encontro com os demais o 

máximo que conseguisse. Para isso, convidava frequentemente os colegas 

desta e de outras Oficinas para um café ou para um almoço. Ou, como 

aconteceu após um ano de sua participação no Grupo, para um final de 

semana em uma chácara. O seu júbilo sempre foi maior com o laço que fez 

com o outro do que com o resultado de seu “fazer arte” registrado na tela! 

 

Grupo III 

 

Gabriel, Rosa, Feliz e Vida eram os participantes do Grupo III, quando 

assumi a responsabilidade por ele, a partir do segundo semestre de 2017, 

passou a contar também com a presença de Dama.  

Esse grupo se diferencia dos demais porque todos os seus membros, 

sem exceção, já frequentavam as Oficinas de Arte do CAAf antes que eu 

passasse a coordenar tais atividades. Tinham, portanto, experiência com o uso 

dos materiais. Driblando as dificuldades impostas pela sintomatologia 

linguística, Rosa e Vida entabulavam longos e divertidos diálogos. Ambas 

sempre se preocupavam com ausências de colegas e faziam questão de saber 

o que as motivava. Cooperavam com a hora do chá, trazendo ervas, açucareiro 

e bolachas, e se oferecendo, algumas vezes, para fazê-lo. Outra característica 

as aproximava, eram muito exigentes com o resultado de suas produções e, 

por isso, dedicavam-se a detalhes, motivo pelo qual solicitavam com maior 

frequência o meu auxílio técnico. 

 Gabriel, frequentador assíduo da Oficina I, regozijava-se em contemplar 

as telas e o fazer dos seus colegas. Com relação às suas próprias, começou 

propondo-se a pintar tendo como modelo uma gravura, mas, com o tempo, 

passou a criar espontânea e autonomamente. Mostrou-se sempre aberto para 

conhecer as técnicas artísticas, o que lhe garantiu também conferir bastante 

personalidade a seus quadros. Para tanto, sempre recebeu meu incentivo para 

que pudesse fazer ver nas suas obras a sua personalidade. 

Vida iniciou sua participação nessa oficina no início de 2016, ocasião em 

que já obtivera alta do tratamento fonoaudiológico. Com uma fala bastante 

preservada, puxava conversa com todos e procurava servir de exemplo de 

superação para os colegas. Dividia suas conquistas, não apenas com esse 
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grupo, mas também se apresentava como palestrante em uma instituição 

voltada para reabilitação, tendo como propósito incentivar os sujeitos a 

investirem na superação de suas dificuldades. Conseguiu, ao longo de sua 

permanência nessa Oficina, equilibrar trabalho, aulas de teatro e, a partir de 

2017, cursar uma faculdade.  

Mesmo com tantas responsabilidades, Vida frequentou com assiduidade 

as Oficinas, sendo sempre muito solícita às solicitações dos colegas, buscava 

apresentar soluções para as dificuldades cotidianas apresentadas. Cooperava 

trazendo ingredientes para a hora do chá, dedicava-se aos seus trabalhos de 

pintura e costumava pedir minha opinião durante todo o processo de produção, 

sempre atenta aos ensinamentos técnicos, realizava com autonomia sua 

pintura e com o tempo passou a pintar em sua casa. Muito vitalizada, via de 

regra, expressava sua admiração pelos colegas, dizendo algo como: “ela é 

muito legal!”. Retirou-se da Oficina quando começou a não conseguir conciliar 

os horários na sua pesada agenda de compromissos.  

Dama, com a progressão da demência, experimentou uma queda 

abrupta em sua produção. Alguns segundos após minha explicação, deixava o 

pincel pousar ou movimentar-se sobre a tela e ficava com o olhar distante, 

perdido. Pressenti que a aquarela, por seu caráter fluido, poderia ser um 

material que a favorecesse. Decisão acertada que a envolveu mais com o seu 

fazer.  

Nessa mesma ocasião, eu e a fonoaudióloga que a atendia, fomos 

convidadas para o seu aniversário de 80 anos. No salão de festa, seus filhos 

montaram uma verdadeira mostra de pintura, as telas foram expostas e 

recepcionavam os convidados. Inclusive, próximo da data de aniversário, Dama 

conseguiu acabar uma tela inspirada num quadro de Picasso37 que retratava o 

tema praia, que estava em um folheto, recolhido por ela na ocasião da visita 

que fizemos ao Instituto Tomie Otake38. Esse trabalho foi, então, objeto de 

disputa de seus familiares.  

                                                             
37 Foi um dos criadores do "Cubismo", um dos mais destacados movimentos de arte do século 
XX.  
38 Seu nome é uma homenagem “a artista que lhe dá o nome”. É um espaço [...] projetado, 
arquitetônica e conceitualmente, para realizar mostras nacionais e internacionais de artes 
plásticas, arquitetura e design. 
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Pertencer a um grupo foi de fundamental importância para ela. 

Testemunhos frequentes de seus familiares e seu semblante, ao final da 

Oficina, demonstravam que ela se reinvestia de energia. No final de 2017, 

antes das férias de julho, Dama disse-me olhando nos meus olhos: “Que bom 

que você não desiste de mim! Vou voltar, pode me esperar!”. No início de 2018, 

no entanto, com o avançar do quadro demencial e em razão de uma fragilidade 

orgânica, a demanda de cuidados se recrudesceu, respondendo por seu 

afastamento do Ponto de Encontro. Enlutamo-nos, mais uma vez! E, mais uma 

vez, nos dispusemos a trabalhar essa perda! 

Feliz não era dado a falar, embora sua fala fosse mais fluente que de 

muitos de seus colegas. Preferia escutá-los. Demonstrava muito gosto pela 

pintura e por pertencer ao grupo. Apreciava contemplar os colegas enquanto 

pintavam e desfrutava do momento do chá, dizendo que a companhia dos 

colegas lhe despertava a vontade de comer. Ao ser convidado por Oz para 

passar o final de semana numa chácara, convencido de que seria um ótimo 

programa, insistiu com sua esposa, que acolheu o seu pedido. Na volta do 

passeio, compartilhou com o grupo as fotos e as alegrias vividas ali. Mostrava-

se bastante interessado em conhecer novas técnicas que aprendia com 

facilidade. Muitas vezes, buscava inspiração para suas telas nos trabalhos 

realizados pelos demais.  

Frequentaram por um curto período algumas pessoas cujo propósito era 

experimentar a atividade. Algumas delas foram tocadas pela proposta, como 

Abel, outras simplesmente passaram por elas, seja por não terem encontrado 

nelas a motivação suficiente, seja por terem outras intenções em relação ao 

modo como fariam uso deste tempo. Outros que ali passaram aproveitaram por 

um tempo, gostaram e ali produziram, no entanto, urgências os conduziram 

para outros caminhos, como, Ilítia que, embora quisesse continuar, não tinha 

mais disponibilidade em razão de seu retorno ao trabalho.  

Também monitoras voluntárias entraram no grupo, em momentos 

diversos, mas se afastaram por questões pessoais, uma das quais, por ocasião 

de seu retorno para as atividades profissionais com o término das férias 

universitárias. O grupo reconhecia com gratidão suas presenças e souberam 

lidar com suas saídas, pois pareciam entender suas urgências. 
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Para finalizar esse item, esclareço que, no período compreendido pela 

coleta dos dados, organizei uma exposição com o conjunto das telas 

produzidas pelos participantes das Oficinas de Arte. “Colcha de Imagens”39 foi 

o nome a que chegamos para apresentar à comunidade Derdic o produto do 

investimento feito por todos. As telas foram dispostas na sala de espera da 

Clínica e ali oferecidas à contemplação. Nessa experiência, efeitos positivos se 

fizeram sentir em cada um dos “artistas”, que viram reconhecidas suas “obras”. 

Faço notar que algumas telas foram alvo, inclusive, de interesse para 

aquisição. Marginalizados pela dinâmica que vige nas sociedades 

logocêntricas, com sua arte, tais sujeitos passaram a circular em nova posição 

nas teias do funcionamento sociocultural. 

 

O duplo sucesso – subjetivo e social – recolhido por essa atividade me 

fez colocar em andamento um projeto para uma segunda exposição. Em razão 

das constantes visitas feitas por nós ao Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo (MAC-USP), configurou-se a possibilidade de 

estabelecer uma parceria para que uma via de dupla mão se consolidasse. 

Assim, o MAC-USP passou a trazer para a Derdic, via CAAf, um conjunto de 

atividades culturais educativas, sempre levando em conta ou partindo do seu 

acervo.  

Esse vai-e-vem possibilitou o desenho de um novo projeto denominado 

“Vizinhos da Arte”40. Nele, fotos de retratos e autorretratos de artistas famosos 

foram expostos na sala de espera da Clínica, e oficinas educativas e lúdicas 

                                                             
39 O título da exposição faz uma alusão ao filme, Colcha de Retalhos, que conta a história de 
como uma colcha é tecida por um grupo de amigas que bordam, nos retalhos, suas 
lembranças. A exposição, disposta como uma colcha de telas, foi um presente dos afásicos 
para os apoiadores das Oficinas de Arte, que trouxe nas mesmas imagens que os 
representariam. Meu agradecimento especial ao meu querido e inesquecível amigo, João M. 
Soares, com quem tive o imenso prazer de trabalhar em parceria durante o planejamento e a 
execução desse projeto. 
40 Agradeço ao MAC pela parceria e, em especial, à sua equipe educativa, tão bem 
representada por Maria Ângela Serri Francoio e a Renata Santana.  
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sobre eles foram oferecidas ao conjunto da Comunidade Derdic. Um verdadeiro 

sucesso, com participação de muitos dos pacientes da clínica, funcionários, 

alunos do Instituto Educacional São Paulo, professores, acompanhantes de 

pacientes, cuidadores e outros. Esse primeiro momento do projeto ainda está 

em andamento no momento em que escrevo esse capítulo. No segundo 

momento, telas de retratos e autorretratos produzidos pelos participantes das 

Oficinas é que serão expostos.  

 

Esse tipo de resultado, como se vê, é uma ação inclusiva que vai além 

do espaço circunscrito para as atividades desenvolvidas nas Oficinas de Arte e 

se amplia de tal modo que coloca numa dinâmica todos os que na instituição se 

abrem para tal proposta. Essa abertura para participação, sem que haja 

qualquer pré-requisito, permite-nos perceber, de modo ainda mais contundente, 

que a natureza das ações realizadas não é mesmo de cunho clínico, mas 

comunitário. É importante mencionar que as Oficinas são investidas de uma 

dupla mão, uma vez que são pensadas para inclusão social dos pacientes do 

CAAf, seus resultados frutificam e os que foram incluídos participam do 

movimento de inclusão de outros.  

A experiência de participação e de efetivo pertencimento a um grupo é, 

como tenho dito, de fato, mobilizadora de potencias que, muitas vezes, ficam 

encobertas em razão da falta de oportunidade para serem postas em ato. 

Detive-me longamente no relato de acontecimentos que me tocaram e me 
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questionaram ao longo desses anos. Em cada um deles, testemunhei a força 

propulsora do “marchar ombro a ombro”, trazendo novamente à tona a 

expressão de Bauman. Nessa marcha, como vimos, eclodiram várias temáticas 

e, como as dores que elas traziam não eram estranhas a cada um dos 

participantes, puderam circular, e ser acolhidas, seja pela via do “fazer arte”, 

seja pela disposição para suportar a diferença. Mas, ainda com Bauman, não 

se trata de um “paraíso perdido”, a comunidade-cabide que formamos, uma vez 

que nela experimentamos o doce e o amargo; as cores e os tons pastéis.  

Entendo que ainda falta uma palavra sobre a dupla vulnerabilidade a que 

me referi na Introdução quando ressaltei que traria para o centro da discussão 

pacientes idosos afásicos e demenciados. Mas, o que os dados me mostraram 

é que, independentemente da idade, há dor, mas também força para trabalhá-

la; há perda, mas também movimento para engendrar aquisições. Parece-me 

que o modo como as atividades foram propostas em cada uma das Oficinas 

possa responder por esse mecanismo favorecedor da vida. Digo isso sem me 

deixar enganar por um idealismo ou imaginário de perfeição. Acho que os 

dados que trouxe falam a favor do que afirmo.  

Se na dupla vulnerabilidade está implicada normatividade social 

reduzida, ações tais como as que se realizam no CAAf se apresentam como 

sua face contrária: favorecedoras de inclusão social podem fazer o pêndulo 

girar para o lado de uma vida mais socialmente normativa. Talvez seja esse o 

efeito “terapêutico” das Oficinas de Arte. Penso que ele responde pelo fato de 

que: (1) os sujeitos afásicos – e também, como vimos, demenciados, 

suportados por seus cuidadores – encontrem forças para sustentar o longo e 

árduo processo de tratamento clínico e, (2) mesmo após a alta, permaneçam 

vinculados ao “fazer arte”, se apresentando para o Encontro que ganha 

movimento no CAAf.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Neste trabalho, procurei discutir a natureza das ações realizadas nas 

Oficinas de Artes com afásicos e demenciados, sujeitos que sofrem uma dupla 

exclusão social, tanto por sua condição patológica crônica, como pelo fato de 

simplesmente serem velhos. Meu propósito foi o de problematizar seu modus 

operandi e oferecê-lo à replicação, tendo em vista a escassez de produções 

acadêmicas nesse campo e por entender ser esse um espaço aberto para que 

eles se reconheçam potentes, ou seja, com capacidade para transformar o 

não-lugar social em que são colocados. 

Para tanto, foi necessário, antes de tudo, trazer à luz a base teórica que 

alicerça tais práticas, no que diz respeito aos seguintes temas: velhice, afasia e 

demência, inclusão social e arte apresentados nos capítulos I, II e III. Posso 

afirmar que a arte responde pelo modo como tenho manejado as questões e 

desafios que surgem na coordenação das atividades propostas. Assim, faço 

circular e assumo a ideia de que os sujeitos buscam o equilíbrio vital/existencial 

também na velhice; que tanto na afasia, como na demência está em causa um 

corpo habitado e que, portanto, há sujeito implicado nessa mesma busca.  

Sujeito que, por exemplo, pode não ser indiferente às interpelações 

próprias e do outro, para que possa engendrar aquisições, apesar das perdas, 

o que vale, inclusive, para a demência. É certo que respostas singulares 

podem se apresentar, mas são elas que abrem espaço para que se efetive, por 

meio da arte, o alívio do sofrimento, a mobilização de novos empreendimentos 

vitais e, consequentemente, a possibilidade de inclusão nas malhas que se 

tecem nas dinâmicas sociais.  

Entendo que, na articulação entre os Capítulos III e IV, tive a 

oportunidade de sustentar teoricamente que as Oficinas do CAAf não têm um 

viés clínico, sem negar que efeitos terapêuticos possam ser produzidos em 

razão de sua realização. Os grupos reunidos para “fazer arte” se configuram, 

segundo apontei no capítulo IV, como uma “comunidade-cabide”, tal como a 

define Bauman. Sua força está em que os participantes ali encontram proteção 
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e se identificam, não apenas com as dores/sofrimentos que são 

compartilhados, mas também com o propósito de juntos trabalharem para que 

elas possam ser elaboradas. Suportar a diferença que a marca de patologia 

lhes impõe e que responde por parte da exclusão de que são vítimas é um 

grande desafio enfrentado no tratamento fonoaudiológico e fortalecido no 

Programa Ponto de Encontro.  

Mas, se o “marchar lado a lado” fortalece, nessa marcha há que se 

contar com ações que assegurem o rumo na direção da inclusão social. 

Formação é preciso para tal, arrisco-me a dizer que encontrei campo fértil no 

diálogo entre os campos da Fonoaudiologia, especificamente na teorização 

encaminhada pelo Grupo de Pesquisa CNPq “Aquisição, Patologias e Clínica 

de Linguagem”, da Arteterapia e da Gerontologia, em especial, no Grupo de 

Pesquisa CNPq “A Fragilização da Velhice e o Exercício Clínico no Campo a 

Gerontologia”.  

Identifiquei que as ações pelas quais respondo no CAAf se inscrevem no 

campo da Arteterapia, mais próximas daquelas que estão em causa na 

Arteterapia Comunitária. Esclareci que nelas não está em causa qualquer 

proposta que vise abordar clinicamente, pela via da arte, as formações do 

inconsciente. Não descarto, contudo, que pacientes pudessem se beneficiar se 

atendidos por profissionais psicólogos ou psicanalistas com formação em 

Arteterapia. Restrinjo por ora tal possibilidade a esses dois profissionais porque 

entendo que não se trata de aplicar a Psicologia e/ou a Psicanálise no 

atendimento daqueles que eventualmente têm demanda analítica. Essa 

formação de base teórica e clínica não me parece dispensável para tal. Digo 

isso porque considero muito oportuna a seguinte afirmação do psicanalista 

Frayse-Pereira (2007): “se a arte é um processo formativo que busca 

permanentemente espaços de expansão e de invenção e se a terapia busca 

recuperar a saúde daquele que sofre dos males da repetição [...] a associação 

entre elas poderá ser fecunda”.  

Por fim, detenho-me no título dessa dissertação: “Oficinas de arte. Em 

meio a falas sintomáticas, encontros singulares com a velhice”. De fato, como 

exposto na discussão no Capítulo IV, acerca do manejo do “fazer arte” no 

CAAf, está implicado o outro: o de sustentar uma escuta comprometida com o 

“querer dizer” de cada um dos participantes. Dizer do qual eles normalmente 
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não abrem mão; dizer que se realiza, muitas vezes, tendo que se valer de 

recursos alternativos ao da oralidade e/ou da escrita; mas também dizer que 

frustra. Suportá-los não é tarefa fácil! Mas, vimos que se há compromisso de 

todos com cada um, eles vão escoando. E neles, ao longo desse tempo, 

encontrei modos muitos singulares de ser velho e viver a velhice: não foi o 

marcador cronológico que contou, tampouco a presença do estigma negativo 

que normalmente lhes serve de referência, mas, sim, a não-coincidência de 

posições subjetivas, tendo em vista a experiência comum de estar às voltas 

com a dupla vulnerabilidade e o preconceito. A busca de proteção os aproxima, 

sem dúvida, mas cada um encontra força e reclama reconhecimento de modos 

muito diferentes. É o que recolhi do estudo de caso que encaminhei.  
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 

PAULO 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM GERONTOLOGIA 

 
Pesquisador Responsável: Ana Célia Soares Gomes 

Endereço: Rua Visconde de Castro, 89 

CEP: 04611-050 São Paulo 

Fone: (11) 50422738 

E-mail: soaresanacelia@hotmail.com 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr(a). está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Oficinas de Arte: 

Pinturas, Histórias e Alquimias: em meio a falas enigmáticas, encontros singulares com a 

velhice.”. Neste estudo pretendo sistematizar as atividades das oficinas que realizo no CAAf, 

com o propósito de multiplicar este tipo de prática.  

O motivo que me leva a estudar esse tema reside no fato de serem raros os trabalhos de pesquisa 

que voltam seu olhar para a potência do entrelaçamento entre atendimento clínico 

fonoaudiológico e realização de atividades que promovam convivência e, consequentemente, 

inclusão social de sujeitos afásicos e/ou demenciados. Chamou minha atenção que, no CAAf, 

esse é um ponto fundamental. Aposta-se que tal articulação produza como efeito o 

fortalecimento do paciente (e de seus familiares) para enfrentar a árdua e longa jornada 

implicada na reabilitação.  O que tenho testemunhado referenda tal aposta: pacientes e 

familiares comprometidos e envolvidos, por anos a fio, com as atividades em ambas as 

instâncias (clínica e não clínica). 

Para este estudo adotarei o método qualitativo de estudo de caso por entender que este 

possibilita a maior compreensão do processo dos integrantes e dos grupos de oficina. Usarei 

como recurso os relatórios, os quais consistem na descrição sistemática das oficinas. Este 

registro visa o aprimoramento desta prática.  
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Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper 

a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido. 

Sua identidade será protegida. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

NOTA: Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia 

será arquivada pelo pesquisador responsável, no Centro CAAF/DERDIC e a outra será 

fornecida a você. 

Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a responsabilidade 

pelos mesmos. 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de 

Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “Oficinas de 

Arte: Pinturas, Histórias e Alquimias: em meio a falas enigmáticas, encontros singulares com a 

velhice.”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

São Paulo, 01 de agosto de 2016. 

 

Nome Assinatura do participante 

Nome Assinatura pesquisador 

Nome Assinatura testemunha 

 Obs.: Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar 

o Comitê de Ética em Pesquisa PUC-SP 


