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Introdução: O envelhecimento constitui-se como um fenômeno contínuo, que ocorre desde o 

nascimento, e caracteriza-se por ser dinâmico e progressivo, apresentando mudanças 

morfofisiológicas, funcionais, bioquímicas e psicossociais que ocasionam menor capacidade 

de adaptação do indivíduo aos ambientes, favorecendo maior vulnerabilidade e 

desenvolvimento de quadros patológicos. Ou seja, no processo de envelhecimento ocorre 

diminuição da adaptação homeostática diante de situações que sobrecarreguem 

funcionalmente o sujeito [1]. Neste sentido, além de mudanças físicas e psicossociais, há 

alterações nas rotinas, hábitos, ocupações, expressividade, corporeidade, relacionamento com 

o outro e com o ambiente. Tais alterações na percepção da autoimagem do idoso somadas à 

percepção da sociedade acerca da fragilidade do individuo idoso, trazem alterações nos 

relacionamentos interpessoais, onde o idoso é visto como frágil, dependente e com reduzida 

capacidade de exercer sua autonomia. As formas de expressão e socialização mudam 

conforme há mudança nos papéis sociais advindos com a idade e com o processo de 

envelhecimento. Sendo assim, a expressividade através do artesanato serve como um meio de 

expressão de sentimentos, construção e reconstrução da identidade do sujeito, uma vez que 

esta produção de recursos permite a conexão com conteúdos inconscientes [2,3]. Nas práticas 

artesanais e artísticas, o ato de confeccionar objetos para decoração ou para geração de renda, 

promove no idoso o papel de sujeito ativo e expressivo na sociedade e satisfação pessoal, 

favorecendo assim, maior qualidade de vida. Objetivos: Relatar a experiência vivenciada por 

acadêmicas de Terapia Ocupacional, durante o estágio curricular, em um grupo de artesanato 

para idosos de uma instituição privada. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo em 

uma abordagem qualitativa descritiva do tipo relato de experiência, através da prática 

vivenciada de acadêmicas de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará, durante 

dois meses, com idosas em uma instituição da rede privada do município de Belém, atendidas 

através do serviço de Terapia Ocupacional, sob orientação da terapeuta ocupacional 

responsável pelo setor de arte e artesanato da instituição. Foram realizadas semanalmente 

quatro sessões de confecção de artesanato com a duração de sessenta minutos, com grupos de, 

em média, 15 idosas, em cada sessão. O planejamento das atividades dos grupos de arte e 

artesanato era feito mensalmente para elencar quais objetos seriam produzidos, os objetivos 

das atividades, os materiais utilizados e a metodologia da atividade. Parte do planejamento 

continha a data de realização da atividade e a lista de materiais necessários para a confecção 

dos objetos, estas informações eram fornecidas ás idosas de maneira antecipada, para que elas 

trouxessem os materiais solicitados no dia das atividades para confecção das peças de 

artesanato. Os materiais utilizados eram de baixo custo ou materiais recicláveis, como: E.V.A, 

garrafas plásticas, caixas de leite ou de outros alimentos, diversos tipos de colas, tesouras, 

CD’s, retalhos de tecidos, papéis com diferentes texturas, papelão, entre outros. As sessões 

ocorriam a partir de uma estrutura específica: inicialmente, a terapeuta ocupacional 

responsável pelo serviço fornecia as orientações gerais, descrevendo o passo-a-passo para 

confecção dos produtos; posteriormente, as acadêmicas ficavam divididas e cada discente 
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acompanhava, orientava e auxiliava um grupo menor de idosas, em média cinco idosas para 

cada acadêmica, através de suporte verbal e físico visto que algumas idosas apresentavam 

dificuldades ou limitações físicas como: recordar todos os passos da atividade que haviam 

sido explicados, cortar, realizar a colagem, utilizar materiais que necessitassem serem 

aquecidos e realizar atividades que requeressem maior destreza manual; por fim, era realizado 

o feedback acerca da atividade junto às idosas. Os objetos confeccionados foram pesos de 

porta, flores ornamentais e arranjos natalinos (como botas de Papai Noel, porta talher natalino 

e guirlandas) os quais foram utilizados como objetos para decoração de ambientes, geração de 

renda extra para as idosas, bem como possíveis presentes para pessoas próximas em formato 

de brinde. Resultados: Participaram das oficinas idosas entre 60 e 82 anos. Durante as 

atividades manuais foi possível observar o impacto e relevância que as atividades de 

artesanato representavam para as idosas, pois durante a realização das atividades, as 

participantes demonstraram um alto nível de socialização, entusiasmo e alegria ao participar 

da confecção. Observou-se também a influência positiva de atividades manuais no 

desempenho motor, favorecendo a coordenação e destreza dos membros superiores, 

principalmente de mãos e dedos (coordenação motora fina), controle e estabilidade de pontos 

chave como ombro e quadril, estímulo de coordenação motora fina, principalmente através da 

pinça polpa-polpa e da pinça trípode, bem como trabalho de preensão palmar e força. A 

melhora de aspectos cognitivos também foi observada, tendo em vista que durante as 

atividades componentes como atenção, concentração, memória, capacidade de resolução de 

problemas e lógica foram estimulados continuamente. Considerando que os componentes 

motores e cognitivos são afetados no processo de envelhecimento, foi possível observar que o 

artesanato como recurso terapêutico contribui positivamente no resgate da funcionalidade e 

potencialidade do idoso, pois, quando os mesmos, conseguem realizar todas as tarefas 

propostas da atividade, há um reforço no sentimento de alegria e auto percepção positiva, 

favorecendo melhora da autoestima. Observou-se também, corroborando com os achados da 

literatura, a influência do artesanato na autoimagem, pois o artesanato representava uma 

linguagem única para eles, além da expressão de sentimentos e auto percepção favorecendo a 

qualidade de vida no idoso Conclusão: Em vista disso, o artesanato é uma ferramenta de 

grande relevância utilizada pela Terapia Ocupacional no processo terapêutico, pois promove 

um grau maior de autonomia e independência promovendo um melhor desempenho nos 

componentes motores e cognitivos além de reforçar socialização e fortalecimento da 

autoimagem e auto percepção do idoso, favorecendo melhor qualidade de vida nessa fase do 

desenvolvimento humano. 
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