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1. Introduzindo o tema 
Este trabalho vem sendo desenvolvido ao longo de oito anos, com mulheres, portadoras da 
doença de Alzheimer, com idade variando entre 70 e 85 anos, de classe média, a grande 
maioria donas de casa, na cidade de Recife-PE. Pretende-se apresentar e discutir uma nova 
abordagem metodológica em relação à doença, seus benefícios, e entre eles, a reinserção dessas 
pessoas nos espaços da casa e da comunidade, combatendo a exclusão de que, normalmente, 
são vítimas.  
 
2. Considerações sobre a doença 
Sabe-se hoje, que a doença de Alzheimer é uma das formas de demência que causam 
deterioração das funções mentais e do comportamento. Acarreta alterações progressivas da 
memória, do julgamento e do raciocínio intelectual, tornando o individuo cada vez mais 
dependente nas atividades rotineiras, necessitando, da ajuda de outra pessoa para sua própria 
sobrevivência e comprometendo, também, sua interação social.    

Atinge  homens e mulheres, de todas as raças e de todas as classes sociais. É considerada uma 
doença do envelhecimento por ter seu inicio, em geral, à partir dos 65 anos, havendo algumas 
exceções. Sua evolução na maioria dos casos é lenta e progressiva, havendo como principal 
sintoma as dificuldades de memória, no seu inicio, sendo mais afetada  a memória recente. Aos 
poucos pode ocorrer labilidade afetiva, diminuição da capacidade intelectual, desorientação no 
tempo e no espaço,  aparecimento de um quadro depressivo.   
Na medida que a doença avança,  aparecem alterações na linguagem (disfasia, afasia) e no 
comportamento  (agressividade, alucinações auditivas e visuais, idéias de perseguição, 
delírios). Numa última fase, além da memória ficar mais comprometida, aparecem apatia, 
incapacidade de controlar a bexiga e o intestino , incapacidade de cuidar de si próprio, 
dificuldades para se alimentar, alterações posturais.  
Sendo uma doença crônica, seu tempo de duração é variável, podendo o paciente viver até 15 
anos após o diagnóstico  inicial. 
Até hoje não se sabe sua causa, o que se conhece é que são depósitos da proteína beta-amilóide 
e emaranhados neurofibrilares que se desenvolvem dentro das células cerebrais. No 
emaranhado neurofibrilar se destaca também uma proteína chamada, proteína tau, que em 
doentes com Alzheimer, se apresenta hiperfosforilada. Até agora não se sabe o que ocasiona 
essas alterações, havendo várias hipóteses que estão sendo estudadas, mas sem confirmação. 
Esse processo causa declínio cognitivo com a perda de neurônios e sinapses junto a 
deficiências de neurotransmissores. 
A tomografia e a ressonância magnética revelam alterações características da doença aliadas a 
um diagnóstico clínico,  que se dá por exclusão de outras doenças. 
 Na população, em geral, observa-se que a doença atinge entre 17 e 25 milhões de pessoas no 
mundo. No Brasil, estima-se que existem cerca de 1.200.000 de pessoas com a doença. 
Sabendo-se, do aumento na população mundial, do número de idosos, esses números da doença 
no futuro serão ainda mais expressivos.  
 
3. Considerações Teóricas 

                                                 
1 Psicóloga, arte-terapeuta,  pós-graduada em Saúde Pública, pela USP e Artes Plásticas, pela UERJ,  
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Entre as referências teóricas consultadas, uma obra  tem sido inspiradora, o livro de Ecléa Bosi: 
“História e sociedade: lembranças de velhos”, que entre outras coisas, dirige uma luz para os 
temas da memória, velhice e a importância dos relatos orais.  

 Partiu-se da idéia, que na velhice, mais que em qualquer idade, o passado vem à tona na forma 
de narração de histórias. Nesse período da vida, a memória está cheia de nomes, fisionomias de 
pessoas, de lugares, de experiências vividas, concretas. Na sociedade contemporânea,  pouca 
voz se tem dado aos mais velhos.  Bosi, destaca, que a sociedade atual perdeu a capacidade de 
escutar e não  cultiva o que pode ser  simplificado, abreviado. A narração, hoje, aparece como 
“forma artesanal de comunicação”(1994, p.88). A autora, questiona “[...] por que decaiu a arte 
de contar histórias”? Walter Benjamin, praticamente responde a essa pergunta ao dizer que 
“[...] parece estarmos privados de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a 
faculdade de trocar experiências [...] elas estão deixando de ser comunicáveis” [...] (1994, 
p.198-199). Halbwachs, também fala que: “lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 
repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiência do passado” (HALBWHACS apud 
BOSI 1994, p.55).  “Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 
quando as histórias não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece 
enquanto ouve a história” (BENJAMIN .p.205.199.)  No mais novo livro de Chico Buarque 
“Leite Derramado”, se lê: 

As pessoas não se dão ao trabalho de escutar um velho, e é por isso que há tantos 
velhos embatucados por aí, o olhar perdido, uma espécie de pais estrangeiro... se 
com a idade a gente dá para repetir casos antigos, palavra por palavra, não é por 
cansaço da alma, é por esmero. É para si próprio que um velho repete sempre a 
mesma história, como se assim tirasse cópias dela, para a hipótese de a história se 
extraviar...” HOLLANDA, 2008, p.96 

)  
 Para os velhos, recorrer a esse lugar do passado, lhes dá muito prazer, porque lá, se 
consideram indivíduos inteiros e vivos e contando suas histórias fortalecem a territorialidade. 
Também consideram-se importantes, as falas de  Bartlett e Stern. O primeiro, afirma “na 
memória só fica o que significa” (BARTLETT apud BOSI, 1994, p.66), e a de Stern: 

 
 A função da lembrança é conservar o passado do individuo na forma que é 
apropriada a ele. O material indiferente é descartado, o desagradável, alterado, o 
pouco claro ou confuso simplifica-se... o trivial é elevado à hierarquia do insólito; e 
no fim formou-se um quadro total, novo sem o menor desejo consciente de 
falsificá-lo” (STERN apud BOSI, 1994.p.68). 
 

Outra idéia presente neste trabalho, é a da exclusão.  Embora, existam alguns esforços  
contrários, os velhos ainda sofrem um processo de exclusão por parte da sociedade e da 
família, que começa  principalmente, a partir da  aposentadoria, ao saírem  da esfera produtiva.   
Simone Beauvoir (1970, p.214) destaca que a partir do momento, em que o cidadão para de ser 
produtivo, passam “brutalmente do estado de adulto responsável para o de objeto dependente”. 
Ser velho hoje é sobreviver sem projetos, e a ausência deles, tira a vontade conhecer novas 
coisas. Bosi afirma:    
                                O velho não tem armas. Nós é que temos de lutar por eles. Porque são a fonte de 

onde jorra a essência da cultura [...] Os velhos foram desarmados, oprimidos, 
despojados, banidos. A função social do velho é: lembrar e aconselhar, unir o 
começo e o fim. A nossa sociedade impede a lembrança. Usa o braço servil do 
velho e recusa seus conselhos. Ser velho é lutar para continuar sendo homem 
(BOSI, 1994) . 
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Essa exclusão se torna mais severa quando  está associada à velhice uma patologia, como no 
caso da doença de Alzheimer. O hábito e a rotina estão associados na velhice à segurança. 
Garantia de referências. Quando acontecem fatos que modificam esse quadro o idoso se sente 
excluído e se encolhe. É freqüente, em  casos de deslocamentos. Por exemplo, ir morar na casa 
de um filho, mudar de cidade, a sensação de desenraízamento torna-se muito intensa. É uma 
condição desagregadora da memória. “Desde que fiquei viúva vim morar com meu filho. Ele é 
muito bom, mas tenho tanta saudade da minha casa, do meu quintal, da minha rua. Me sinto 
inútil, sem vontade pra nada.”..(fala de paciente com inicio de Alzheimer). 

Também norteia  este trabalho,  a contribuição da arte e das expressões artísticas. Elas 
possibilitam um acesso ao inconsciente, tornam visível aquilo que é invisível e indizível.. 
Alguns artistas  tem uma visão muito interessante sobre a memória e as contribuições da arte 
para um tratamento. 

 Louise Bourgeois, artista plástica francesa, diz que “nossas memórias são o nosso documento 
de identidade, que conversar é trocar memórias” (2000, p.225). “Pra que falar de minha vida? 
Ninguém nunca se interessou de saber. Agora então, que ando tão esquecida!  Aquilo que a 
gente esquece parece que morreu”...(fala de paciente de Alzheimer). 

Joseph Beuys, artista alemão falava que: 

 a experiência estética é a única capaz de garantir uma experiência individual livre 
e reativa com o mundo... que  natureza, civilização, homem e técnica, passado, 
presente e futuro, arte e vida, são dimensões iguais [...] que é mais importante a 
unidade entre arte e vida do que o valor estético ( BEUYS apud REIS, 1999, p.10). 

 Lygia Clark, também comungava dessa visão de Beuys, queria integrar arte e vida, 
incorporando a criatividade do outro e dando-lhe suporte para que se exprimisse.  
(VANDERLEI, 1994, p.25).  

Embora o trabalho toque nos temas: doença de Alzheimer, memória, velhice e exclusão, trata 
mais da interseção entre eles, sem  a pretensão de ser conclusivo. Tornaram-se base para a 
abordagem metodológica que foi sendo criada, mediada pelas expressões artísticas. É o inicio, 
por parte da autora, de uma reflexão aliada a um campo de experimentação.  

 4. Nova Abordagem Metodológica 
A metodologia adotada é fruto da inspiração e experimentação desses oito anos atendendo 
doentes com Alzheimer. Aliada às referências teóricas para o desenho dessa metodologia, 
também foi importante as experimentações trazidas pela autora em psicologia e nas áreas de 
artes visuais e literatura. Alguns fundamentos da arte terapia foram incorporados. 
 
 O trabalho inicia-se na primeira fase da doença, colhendo-se informações dos familiares sobre 
a vida passada e presente do paciente e o que os levaram a suspeitar da doença.  O atendimento 
é individual e feito na casa da pessoa que irá ser atendida.  
Na relação com o paciente é importante ir estabelecendo um vínculo de amizade e confiança, 
conseguir que eles percebam o real desejo de escutá-los e compreendê-los. É um compromisso 
afetivo que se estabelece com  esse universo particular. 

A entrada na casa é um momento de muito cuidado e delicadeza,  principalmente, com a 
família. No entanto, é na casa que se começa a  entender a dinâmica familiar, é onde ela se 
revela. A primeira reação da família é de negar a doença.  Depois de se trabalhar com eles a 
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aceitação dela, uma parte acaba compreendendo e ajudando, outra parte, continua não 
querendo ver. Nesse momento, uma atenção especial também é dada ao cuidador, pessoa que 
assume a responsabilidade com o paciente. Um pequeno manual é confeccionado, para ajudar a 
lidar com aquele paciente. Nele estão contidas informações gerais da doença e atitudes 
importantes para aquele doente, especificamente. Está numa linguagem simples e acessível. 

Após algum tempo, a barreira da desconfiança inicial da família, e às vezes, do próprio 
paciente, é quebrada. Isso se dá, quando começam a aparecer pequenos progressos no paciente, 
por exemplo, orientar-se melhor, sair do quadro depressivo, comunicar-se mais. A partir daí, se 
desarmam e acolhem o teraupeuta. Começa-se a contar com a ajuda deles, sem a qual o 
trabalho ficaria comprometido. Os que moram na casa e estão lá todos os dias, precisam dar 
continuidade ao trabalho, serem nossos aliados. Aceitarem o convite para um novo olhar sobre 
o doente e a doença. 
 
Por que a casa do paciente e não o consultório? Porque parte das referências começam a ser 
perdidas, principalmente, em relação ao espaço e tempo. Os doentes na maioria das vezes, 
estão em um quadro depressivo e sentem-se inseguros fora de casa, muitas vezes, até fora do 
quarto.  A casa fala mais que qualquer discurso, “penetrar na casa em que os idosos vivem é 
conhecer suas aventuras afetivas. Na disposição dos objetos, móveis e coisas pessoais está 
inscrita parte da história dessas pessoas... os objetos envelhecem com seus donos, dão-lhes 
idéia de identidade e continuidade”(BOSI, 1994, p.441). 
 
Levando-se em consideração, que na fase inicial da doença só a memória recente começa a ser 
atingida, estando a mais antiga  ainda preservada, optou-se por privilegiar o uso da memória 
oral, já que é um prazer, para os mais velhos, narrar suas experiências. Começou-se puxando 
fios de recordações, mapeando o que foi significativo no passado e o que  ainda significa no 
presente, o que ainda move essas pessoas, o que restou de significado. Reconstruindo, 
remontando momentos, passagens da vida que ainda estão íntegros na memória.  Esses relatos 
vão sendo anotados, página à página, e    materializados em forma de livros, que demarcam o 
tempo e o espaço. Esses livros, que batizou-se, de “ Livros da Vida” , são construídos 
principalmente com relatos orais, alguns manuscritos, utilizando-se também, outros recursos 
como: fotografias, desenho, pinturas, colagens e bordados.  
  

  As memórias que vão sendo contadas de forma oral, são transcritas da forma como são 
ditas. Imprime-se um movimento dinâmico e não linear a essa fala, por ex., estava se falando 
sobre 1950, há 10 minutos atrás, e no momento seguinte, fala-se sobre a visita de um filho 
ontem e o aniversário da neta amanhã.  Algumas coisas são contadas confidencialmente, com a 
recomendação de que não se coloque no livro. 

 
Os primeiros livros são manuscritos e artesanais, enquanto a escrita está preservada, os 

últimos, quando a perca da escrita se dá, são impressos e com mais figuras que texto. 
 
 Na intenção de marcar o tempo e espaço, cria-se, também, calendários mês a mês. Na parte 

ilustrada usam-se desenhos, pinturas, fotografias ou colagens de figuras significativas para ele. 
Assinalam-se as datas significativas, como aniversário dos filhos, data do casamento e tudo que 
signifique e ajude a identificar em que dia e época estamos,  como: datas comemorativas... 
meses que demarcam as mudanças de estações. 

  
Interfere-se, de forma sutil, na decoração do quarto ou algum recanto da casa, que ajude a 

situar a época: carnaval, semana santa, dia das mães, festas juninas, inicio da primavera, férias. 
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Criam-se coleções de fotos de épocas diversas, de familiares e amigos mais chegados, de 
paisagens significativas (a casa que morou 40 anos, a rua do antigo colégio, o parque e a praça 
que passeava com o marido e os filhos,  o largo da igreja em que se casou, o cinema que mais 
ia, a rua do centro que gostava de fazer compras, a feira do bairro. 
  

Com a preocupação da exclusão, que se inicia dentro da própria casa, reocupam-se alguns 
espaços importantes para os pacientes, dos quais se achavam alijados. Por exemplo, pessoas 
que tinham na história de suas vidas, a cozinha como uma grande referência. No passado, antes 
de adoecerem, tinham sido donas de casa que costumeiramente preparavam as refeições da 
família. Como voltar a ocupar esse espaço perdido? Primeiro, levantam-se receitas que usam e 
cria-se um livrinho com elas, depois prepara-se um avental, um pano de prato, pintando-os. A 
paciente elege que receita quer fazer e em seguida, com o livrinho na mão e vestida com seu 
avental, entra-se na cozinha para executar a receita. Bater uma massa, mexer... mexer, assar 
bolinhos, experimentar...  “Meu Deus, que maravilha, como gosto de comer sonhos... adoro 
estar na cozinha” (disse uma delas, numa explosão de alegria). Outra hora, reocupa-se o 
jardim, montando-se vasos, plantando, regando, colhendo flores. Acompanhando o movimento 
da vida... voltando à feira ou fazendo uma lista para o super-mercado, indo à sorveteria da 
esquina, festas de aniversários de parentes queridos... criam-se também cartões de aniversário, 
de natal. Confeccionam-se singelos presentinhos.   Desenvolvem-se pequenos projetos: noite 
de autógrafos dos  livros, exposição dos trabalhos, recital de poesias. Tudo com rituais, com 
iniciações, com projetos. De um dia, de uma semana, de um mês. Buscando razões, motivos 
que as façam levantar da cama... apenas por estarem vivas. Porque venta ou faz calor... Como, 
onde e quando, depende da história de cada um, que significado tem. 
 

A fotografia insere-se no trabalho, como uma grande aliada. Os pacientes que quiserem, 
ensina-se a fotografar. Alguns querem outros não. Que local da casa é o preferido?  objetos, 
pessoas, que horizonte se vê da janela do quarto e da varanda?  É interessante fotografá-los 
sempre. Depois de anos torna-se visível as mudanças nas expressões faciais,  perda de peso e a 
apatia. 
 
Buscando conseguir uma resposta por parte dos pacientes, faz-se verdadeiras  peregrinações  
em locais inusitados. Ora numa lojinha nos fundos de uma igreja comprando séries de 
santinhos e anjos da guarda, ora em sebos de vinil, resgatando alguma música de Chico Alves, 
Isaurinha Garcia., Ângela Maria, outras vezes, num mercado comprando bonecas de pano, 
panelinhas de barro...  num armarinho empoeirado atrás de rendas e sianinhas, em casas de 
festas atrás de uma bailarina, de uma daminha antiga ...Tudo isso, para reforçar e recriar com 
elas os enredos de suas vidas. 
  
Conforme os relatos vão avançando se referem às brincadeiras infantis, músicas preferidas, 
como se comemorava o S. João e o Natal, onde o bonde passava, como era o bairro, 
aparecendo, além de suas histórias pessoais,  hábitos, crenças e valores de uma época. Ali está 
inscrita, também uma história coletiva. De um povo, de um lugar.  
 
Cada paciente sinaliza que expressão artística se sente mais à vontade para usar e que ênfase 
dar a cada assunto que surge. Trabalha-se muito com desenhos, pinturas, colagens. Em papéis, 
tecidos, madeiras. No suporte que melhor se adequar. Os desenhos e pinturas, em sua grande 
maioria, tem aparecido com temas figurativos, muito poucos, abstratos.  
 
 A preocupação nesse trabalho não é com a qualidade artística do que se faz (sem menosprezá-
la), mas sim, propiciar um canal de expressão, que acesse o inconsciente. Puxar todas as 
recordações preservadas, ao mesmo tempo, em que se dá sentido às mais recentes.   
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Em outros estágios da doença, a usam-se caixinhas, umas com areia do mar, outras com 
pedrinhas, outras com flores secas, com rendas, botões, coisas que façam sentido no universo 
dos pacientes.  
 

                      Como a linguagem, escrita e falada no inicio da doença, estão preservadas, estimula-se a 
leitura e a escrita, lançando mão de tudo que pode ser de interesse para eles, nada mecânico ou 
aleatório. Se gostam de literatura, pesquisam-se seus  autores preferidos, apresentam-se outros 
de um estilo semelhante... dependendo da preferência usa-se revistas de moda, informativas, 
culturais, jornais, palavras cruzadas, livros de receitas, letras de canções, criam-se jogos com 
os nomes das pessoas queridas.  Na literatura, privilegia-se mais os contos e poesias porque 
podem ser lidos de uma vez, sem ter que serem interrompidos, como nos romances,  porque 
provavelmente, não se lembrem mais da história quando forem continuá-la. Há pacientes, em 
que a leitura e a escrita não são tão relevantes. Porque nunca foram. Nesse caso, opta-se por 
coisas simples como lerem mensagens de cartões antigos, escrever cartas, listas, bilhetes etc. 

  
                     Com o avanço da doença, aparece a perca paulatina da escrita e da leitura, nessa ordem,  

respectivamente.  
                      
                     Todas as demonstrações de afeto e cuidado pelas pessoas queridas é um dos remédios mais 

poderosos,  o afeto é a maior porta de acesso ao doente.  
 
5. Considerações finais 
 
Foram feitos 17 livros até agora, alguns pacientes já possuem  quatro a cinco volumes. Ter um 
objeto palpável ao alcance das mãos, um livro sobre sua biografia, tão cheio de significados e 
dando um sentido a suas vidas, tem sido um alento para a família e um reforço na auto-estima 
das pacientes. 
 

Não existe pacote pronto, receita. O trajeto a ser seguido é singular e os doentes é que vão 
sinalizando qual o caminho.  Essa metodologia apresentada, pretende sinalizar caminhos 
possíveis dessa trilha. 

 
Temos tido resultados animadores, como a aprendizagem de algumas coisas novas, desde que 
tenham alguma conexão com habilidades do passado, a lentidão no avanço da doença, 
transformação da ótica e ética nas relações familiares e uma melhor qualidade de vida, com 
mais carinho temperada com mais alegria.   
 
Algumas questões ainda permanecem, exigindo mais respostas. Como nos inserirmos num 
novo olhar para um problema tão antigo?  Como criar ferramentas para que essas pessoas 
possam viver com dignidade, na atual sociedade e ainda terem projetos de vida que as façam 
levantar no dia seguinte, e suas vidas continuem fazendo sentido?  
 
Este trabalho, tem sido um convite a descobrir, no cotidiano, pequenos milagres anônimos que 
deixam a vida melhor. E, aí não se tem idade. Tem-se vida ou não. Que tanto faz ter 08 ou 80 
anos, ela pode ser chata e entediante. Ou encantada. Nós escolhemos. Algumas vezes, 
deixamos que escolham por nós. Podemos criar e recriar a vida cotidianamente. Dar solenidade 
aos pequenos gestos. Tratar com dignidade e respeito a nós mesmos e a quem encontrarmos 
pela frente. 
 
Este é o primeiro material que está sendo escrito sobre essa experiência.. Ainda se está num 
momento de sistematizar, organizar, dar sentido ao  que se tem nas mãos: palavras, imagens, 
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sons, sentimentos. Acredita-se, que haverão vários desdobramentos daqui em diante. Um deles, 
é o engajamento num trabalho da Universidade Federal de Pernambuco que atende familiares 
de idosos com Alzheimer, de baixa renda. Outro, é que o trabalho começa a ultrapassar a 
fronteira da doença de Alzheimer e se expandir para idosos em geral. E, assim: 
 

Vamos bordando nossa vida sem conhecer por inteiro o risco, representamos nosso 
papel, sem conhecer por inteiro a peça. A teia é o passado que reconstruímos 
desvendando para nós mesmos o fio que se vai tirando de si, e que compõe a teia e 
lhe dá forma. O risco é de Deus, Buda,... o bordado é nosso (BOSI, 1994).                     

 

 

Memória 

Amar o perdido 

Deixa confundido 

este coração.  

Nada pode o olvido 

contra o sem sentido 

apelo do Não. 

As coisas tangíveis 

Tornam-se insensíveis  

À palma da mão. 

Mas as coisas findas 

muito mais que lindas,  

essas ficarão.                 (Carlos Drummond de Andrade) 
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