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A Simone de Beauvoir, no seu livro sobre a velhice, diz que há uma coisa que não 

se perdoa nos velhos: que eles possam amar com o mesmo amor dos moços. Aos 

velhos está reservado outro tipo de amor, amor pelos netos, sorrindo sempre 

pacientemente, olhar resignado, espera da morte, passeios lentos pelos parques, 

horas jogando paciência, cochilos em meio às conversas. Mas quando o velho 

ressuscita , e no seu corpo surgem de novo as potências adormecidas do amor – oh! 

Os filhos se horrorizam! „Ficou caduco...‟.” (ALVES, Rubem. As cores do 

crepúsculo: a estética do envelhecer. Campinas, SP: Papirus, 2001, p. 102-103).   



 
 

RESUMO 

 O presente trabalho relata a presença de Eros em variados aspectos na vida 

de mulheres na terceira idade. Apresenta temas e impactos que essa fase tem na 

vida da mulher, em sua visão de si mesma, em seu relacionamento interno e com o 

mundo, aborda mudanças que ocorrem em seu corpo e em sua sexualidade. Busca-

se mostrar como o processo arteterapêutico nesta fase pode auxiliar às mulheres  

idosas a reencontrarem a sua criatividade e, a partir dela, estabelecerem uma 

melhor relação com seu corpo, com sua sexualidade e sua maneira de ser e estar 

no mundo. 

Palavras-chave: Arteterapia - Terceira Idade – Feminino – sexualidade – Eros –

Criatividade.   



 
 

ABSTRACT 

This study is about the presence of Eros in different aspects of elderly 

women's life. It presents subjects and impacts that this period of life has in a woman's 

life, how she sees herself, her relationship with herself and the world, as well as it 

 approaches the changes in her body and sexuality. It's aimed to demonstrate how 

the art therapy process in this period of life can help elderly women to reencounter 

their criativity, stabilishing a better relationship with their bodies, sexuality and the 

way they are in the world.  

Key words: Art therapy - elderly age - feminine - Sexuality - Eros - Criativity 
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APRESENTAÇÃO 

A Arte e a Arteterapia entraram na minha vida por meio de escolhas comuns. 

Não tenho histórias bonitas de quando eu era criança e mostrava aptidão para arte, 

nem de como acabei conhecendo a Arteterapia. 

Chegada a hora de começar a pensar que curso escolher para a graduação, 

vi que a área de artes parecia a única a me agradar, e nela realmente me encontrei, 

principalmente na pintura. Mas, depois de formada, o mercado de trabalho 

disponível não parecia tão interessante. Nunca pretendi passar minha vida sendo 

uma professora de escola. Fazer uma especialização era uma idéia, desde o inicio 

da faculdade. Ao me formar e conversar com uma amiga sobre uma possível 

especialização, ela me disse: “você sempre comentou sobre arteterapia”.  

Psicologia é um campo que desperta meu interesse e poder juntar parte 

desses conhecimentos com artes parecia ser realmente uma ótima ideia. A após 

pensar um pouco, decidi que esse seria o caminho. 

Quando criança, quem cuidava de mim era minha bisavó. Minha mãe foi “mãe 

adolescente” e tinha que trabalhar, assim como minha avó também trabalhava. 

Morávamos todas na mesma casa, e eu ficava com minha bisavó, uma senhora 

muito calma e simpática, que me dava grande liberdade para brincar e mergulhar em 

minha imaginação. Lembro-me que certa vez resolvi pegar as panelas da casa e 

fazer uma bateria (instrumento musical). Uma vizinha veio reclamar do barulho, e 

minha bisa disse simplesmente: “deixa as crianças brincarem!”. Após a partida de 

minha bisavó, minha avó, minha mãe e eu continuamos morando na mesma casa. 

Anos depois, quando eu já estava na idade adulta, minha mãe casou-se, e foi morar 

com seu marido em outra casa. Por diversas questões, tanto práticas quanto 

afetivas, continuei morando com a minha avó que, mesmo já tendo entrado na 

chamada “terceira idade”, era uma pessoa muito ativa, que ainda trabalhava e, 

inclusive, sustentava a casa praticamente sozinha. Desde sempre, vivo sob os 

cuidados e carinhos de pessoas longevas. 

O tema para essa monografia surgiu durante o estágio da Clinica Pomar com 

um grupo de mulheres na terceira idade. Ao começar a pensar que tema escolheria 

para minha monografia, o “feminino” logo veio à mente. Mas trabalhar que aspecto 

do feminino?  
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Queria fazer algo diferente, algo que ajudasse às mulheres e também 

ajudasse a mudar pontos de vista. Após muito pensar, o tema “Sexualidade feminina 

na terceira idade” surgiu, e esse tema traz implícito um dos assuntos de meu 

interesse: o empoderamento feminino. 
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INTRODUÇÃO 

A sexualidade feminina sofre repressão desde sempre. Apesar das mulheres 

já terem alcançado uma certa liberdade através dos tempos, está longe poder dizer-

se que a sexualidade feminina é livre, ou que chega perto da liberdade sexual que 

os homens têm.  

Envelhecer em nossa cultura é algo indesejável, associado à coisas ruins, 

como a improdutividade, e não à sabedoria, como em outras culturas. Esse 

envelhecimento recai de forma mais pesada sobre as mulheres, por conta dos 

padrões estéticos impostos pela sociedade. A sexualidade feminina na terceira idade 

é um tema repleto de tabus. É pouco falado e estudado. Mas existe, e na maioria 

das vezes, é mal administrado ou ignorado.  

Esta pesquisa pretende investigar a presença de Eros e o que acontece com 

essas mulheres que têm sua sexualidade podada desde sempre, por terem nascido 

em uma época de maior repressão, apenas pelo fato de serem mulheres, e que 

chegaram a uma idade onde se ignora a existência da sexualidade. E apresenta a 

questão: Como a arteterapia e o contato a dimensão simbólica referente ao deus 

Eros pode auxiliar essas mulheres? 

Esse estudo é importante, pois trata de três aspectos que são comumente 

reprimidos, ignorados, e que, bem trabalhados, podem melhorar a qualidade de vida 

deste público alvo. Esses aspectos não devem mais ser postos em segundo plano 

ou na sombra. As mulheres na terceira idade merecem uma melhor qualidade de 

vida entendendo que coisas naturais como o envelhecimento e a sexualidade são 

questões normais, que fazem parte delas.  

Este estudo busca aspectos do envelhecimento em diversos campos do 

conhecimento, tais como o social, psicológico, físico, socioeconômico, assim como 

os aspectos fisiológicos que afetam a sexualidade feminina, e de como Eros pode se 

relacionar e auxiliar questões simbólicas referentes a esse tema. Pretende abordar 

também de que maneira as atividades arteterapêuticas podem ajudar as mulheres 

nessa fase a sentirem-se melhores consigo mesmas, mais autoconfiantes, 

aceitando-se, e vivendo melhor. Assim justifica-se esta pesquisa, buscando verificar 

de que maneira o “contato com o deus Eros” por um público feminino de terceira 

idade em processo arteterapêutico pode melhorar a sua qualidade de vida.  

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 
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metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa, complementado por aspectos 

da casuística acompanhada no estágio. Buscou-se elaborar um documento que 

mostrasse a importância e os benefícios do “contato com o deus Eros” em seus 

aspectos simbólicos, através da Arteterapia, para mulheres na terceira idade. 

O estudo foi dividido em quatro etapas. Na primeira, foi feito o levantamento 

do referencial teórico pertinente a essa pesquisa, com o intuito de mapear e discutir 

com uma certa profundidade o foco desse estudo 

A segunda etapa destinou-se a leitura pormenorizada do referencial teórico 

previamente selecionado, assim como à análise de documentos pertinentes à 

pesquisa. Essa leitura, em alguns momentos, levou à busca de novos referenciais, 

aumentando o número de leituras anteriormente previstas. 

A terceira etapa constituiu-se na análise dos dados coletados, tanto na 

bibliografia quanto na documentação, com o objetivo de compreender, esclarecer, 

validar ou refutar os objetivos iniciais do estudo. Essa etapa foi a que maior tempo 

despendeu da pesquisadora, tento em vista o entrecruzamento de dados que 

tornou-se obrigatório para um melhor entendimento do fenômeno em análise. 

Para isso, no Capitulo I serão apresentadas questões relativas ao 

envelhecimento, em especial o envelhecimento feminino. Serão abordadas questões 

como o ritmo da sociedade contemporânea e o ritmo do idoso, a interiorização 

natural desta fase da vida, a desvalorização das pessoas na terceira idade, as 

atitudes diante do envelhecer, a predominância da cultura do belo e do jovem, e 

também questões relativas ao envelhecimento com foco nas mulheres. 

No Capítulo II será tratado o deus Grego Eros na visão platônica, 

relacionando-o às questões do envelhecimento, da sexualidade e da arteterapia. 

Como o “contato” simbólico com esse deus pode auxiliar pessoas na terceira idade a 

terem uma vida mais plena, mais criativa, a vivenciarem a sexualidade de forma 

mais saudável e a relação entre o deus Eros e a Psicologia Analítica. Neste capítulo 

também serão abordadas questões relacionadas à sexualidade feminina na terceira 

idade, iniciando com um breve apanhado histórico para explicar algumas hipóteses 

sobre os “porquês” da sexualidade feminina estar sendo vivenciada de forma 

reprimida ainda nos dias de hoje. Depois é apresentada a cultura do corpo perfeito e 

do patriarcado, e o que muda na sexualidade feminina quando as mulheres chegam 

à terceira idade. 

No Capítulo III será abordada a Arteterapia, com uma breve explicação do 
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que é, com foco nas Modalidades Expressivas e suas aplicações, e também alguns 

dos principais conceitos da Psicologia Analítica pertinentes a este estudo, tais como: 

Eixo Ego-Self, Arquétipos, Anima, Animus, Sombra e processo de individuação. 

No Capítulo IV estarão presentes os relatos referentes ao estágio em 

Arteterapia, requisito parcial necessário para a conclusão do curso, com foco nas 

sessões mais significativas em relação ao tema apresentado neste estudo. 

O último capítulo vai tentar reunir de forma sucinta as conclusões a que se 

chegou ao longo dessa pesquisa, na esperança de que ela possa servir como 

subsídio para futuros trabalhos sobre o mesmo tema. E as recomendações para a 

amplificação deste estudo, buscando mais subsídios para o mesmo, e para os 

bancos de dados referentes à pesquisas em Arteterapia. 
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CAPITULO I 

 

ENVELHECIMENTO 

Imagem 1 – Envelhecer 

 

Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000899/0000009485.jpg 

Talvez, a felicidade do gozo na inutilidade seja algo que os deuses só concedem 

àqueles que fizeram as pazes com a velhice.  

Rubem Alves 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas questões relativas ao 

envelhecimento com um foco final no envelhecimento feminino. Assim será 

ressaltada a pouca consideração que a sociedade contemporânea tem com a figura 

do idoso, e como isso impacta na vida dessas pessoas que já passaram dos 60 

anos. Este tema será complementado com os desafios pelos quais passam as 

pessoas longevas nesta sociedade capitalista e individualista, que acaba por não 

valorizá-los e até excluí-los, e de que modo essas atitudes os afetam. 

Segundo Bueno (1985, p. 1185), o significado da palavra velho seria: “Antigo; 

com muito tempo de existência; avelhantado: gasto pelo uso; muito usado; que há 

muito possuí certa qualidade ou exerce certa profissão; desusado; antiquado; 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000899/0000009485.jpg
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homem idoso”. 

No entanto, para Hillman, a palavra old (velho em inglês) é uma palavra muito 

antiga, cuja raiz significa “nutrir”, isto é, segundo o autor: “uma coisa „antiga‟ é 

inteiramente nutrida, crescida, amadurecida”. A palavra inglesa que a precede é 

eald, que revela confiança, venerabilidade, proverbialidade, valor, portanto, deve-se 

sentir à vontade ao usá-la. (HILLMAN apud CAVALHEIRO, 2004, p. 15)  

De acordo com os significados para a palavra “velho” e sua correspondente 

em inglês, old, existem tanto aspectos negativos quanto positivos em seu sentido. 

No dia a dia, atualmente, também existe tanto o lado bom quanto o ruim de 

envelhecer. 

O ritmo da sociedade contemporânea é frenético, acelerado. As novas 

tecnologias surgem e logo são substituídas por algo mais atual. E o sistema 

capitalista não permite que ninguém fique parado, há que se produzir, para 

consumir. Mas o idoso tem um ritmo próprio, mais lento, tanto corporalmente quanto 

mentalmente, e muitas vezes não consegue ou tem dificuldades de acompanhar o 

ritmo de vida que se instala na atualidade. Há os que nem tentam acompanhar toda 

essa velocidade e podem acabar sentindo-se excluídos, desatualizados e, citando 

novamente o verbete do dicionário de Bueno: “desusado” e “antiquado”. Já os que 

tentam, e muitas vezes conseguem, acabam em uma verdadeira batalha para tal 

feito, aprendendo como se operam as novas tecnologias e sempre tentando 

atualizar-se, pois elas mudam a todo instante. Segundo Bobbio (apud MESSINA, 

2004, p. 46), para lidar com a angústia de não conseguir acompanhar o ritmo da 

sociedade atual, o idoso pode buscar refugio na memória, e manter-se fiel aos 

valores que aprendeu ao longo da vida, mantendo seus hábitos, não por não 

conseguir acompanhar a modernidade, mas como uma resistência às mudanças, 

por falta de motivação e vontade.  

Vivendo nessa sociedade de consumo, de ritmo acelerado, ao se deparar 

com tempo só para si, o idoso pode se sentir privilegiado. Mas, por pressões sociais, 

ele pode achar que deve ocupar todo o seu tempo livre, para não ser visto como 

“inútil” ou “à toa”. 

As conquistas do idoso ao longo de sua vida muitas vezes não são 

valorizadas. Não se valoriza seu conhecimento, sua sabedoria e nem sua 

experiência, como acontece em outras culturas ou como acontecia no passado. As 

pessoas consideradas velhas, mal são ouvidas. No entanto, são cheias de histórias 
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para contar e adoram fazê-lo, mas são poucos que têm a considerada “paciência” 

para tal. As interações humanas na atualidade estão repletas de egocentrismo, 

indiferença e superficialidade, o que acaba por excluir o idoso do convívio diário, 

pois eles necessitam de tempo e atenção, o que muitos julgam não ter para 

“desperdiçar” com os mais velhos, chegando ao ponto de considerar que as pessoas 

na terceira idade “tomam” o tempo dos mais jovens. Nossa sociedade letrada não 

valoriza a transmissão de conhecimento oral, onde o idoso tinha valor. Ele era o 

conhecedor do maior número de saberes, de anos de experiência. Nas culturas 

ancestrais, a pessoa longeva é venerada, e o envelhecimento é tratado com respeito 

e acolhimento. Em sociedades como a Iorubá, onde acreditava-se que a vida é um 

ciclo que sempre se repete, as histórias chegavam a ser consideradas como 

oráculos e a sabedoria do idoso era valorizada. Segundo Perestrello (2004, p. 113), 

“[...] na antiguidade [...] somente após uma certa idade, considerada avançada, 

alguém poderia se tornar filósofo”. Philippini (2015, p. 44) diz que “No imaginário 

coletivo de culturas ancestrais, encontra-se uma representação transcendente para 

o envelhecer, enquanto no imaginário ocidental [...] aponta [...] o envelhecimento 

como uma trilha de deterioração.” A autora diz ainda que: 

Em lugar de ser visto como guardião do conhecimento, é visto como aquele 

que, por perda da memória recente repete sempre as mesmas histórias, e, 

portanto, não precisa sequer ser ouvido com atenção. Sua longevidade, em 

vez de ser admirada como privilégio existencial, é tão somente vista como 

preocupante para o conjunto da sociedade, pois onera o sistema 

previdenciário, os planos de saúde e ocupa horas livres dos parentes mais 

jovens. (Ibden, p. 44). 

Uma das tantas dificuldades que o idoso pode enfrentar na atualidade, além 

das já citadas, é uma “exteriorização” forçada. A fase da velhice é uma fase de 

interiorização natural, mas para conseguir enquadrar-se no modo de viver atual, o 

idoso faz o movimento contrário. Jung (apud GRINBERG, 2003) explica o porquê 

desta interiorização na terceira idade. Quando o ser humano nasce, o ego, que é o 

centro da consciência encontra-se dentro do Si-Mesmo, que está no inconsciente e 

é o centro formador da personalidade. O Si-Mesmo é o que cada um é em sua 

essência. Ao longo da vida, o ego vai separando-se do Si-Mesmo, formando a 

consciência. Segundo Grinberg (2003):  

Conforme avança o processo de amadurecimento e o eixo ego – Si-Mesmo 

vai se formando, o ego adquire, gradualmente, um sentido de 
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independência em relação ao Si-Mesmo, sem, contudo, perder sua íntima 

conexão com ele. Pouco a pouco, o ego transforma-se no sujeito da 

consciência e o Si-Mesmo no sujeito da totalidade psíquica, incluindo o 

inconsciente. (p. 173) 

  O ego passa, então, a ser como uma espécie de administrador, fazendo a 

“intermediação entre a realidade objetiva do mundo e das pessoas e a realidade 

subjetiva do Si-Mesmo”, ou seja, sendo o intermediador entre o mundo externo e 

interno (Ibden, p.173). 

A formação e o desenvolvimento do eixo ego – Si-Mesmo, se dá na primeira 

metade da vida e o ápice da separação entre eles ocorre na vida adulta, na meia 

idade. Após atingir o máximo de indiferenciação, o ego começa o seu retorno para o 

Si-Mesmo, que acontece na segunda metade da vida. Jung compara este 

movimento à trajetória do Sol, que nasce no inicio do dia, e se põe ao seu final. 

Jung (apud GRINBERG, 2003) diz que o individuo, no período que vai do 

nascimento ao meio da vida tem uma maior preocupação com a conquista de uma 

identidade, a adaptação social, a autonomia, a aquisição de recursos, e também 

com a formação de uma família e criação de seus filhos. Já na segunda metade da 

vida, a preocupação seria com o que Jung chamou de objetivo cultural, “que diz 

respeito mais às questões inconscientes que conscientes. É quando temos, segundo 

ele, a oportunidade de encontrar o significado de nossa vida”. (GRINBERG, 2003, p. 

175).  

Jung (Apud Grinberg, 2003) acreditava que a coletivização é um estágio 

necessário ao desenvolvimento, mas que se torna um problema quando, como 

atualmente, o homem abre mão de sua individualidade em favor da massificação, o 

que faz as pessoas viverem em desarmonia consigo mesmas. Se chegar a hora de 

o ego começar a descida ao inconsciente, e o indivíduo não der atenção à sua 

interiorização, pode entrar em crise, sentir um vazio existencial, começar a lamentar 

o que já perdeu na vida, não achando um significado para ela.  

Então, para tentarem se enquadrar na sociedade, ou serem e sentirem-se 

aceitos, idosos podem passar por esse processo de massificação, abrindo mão de 

sua individualidade, e não vivendo plenamente o seu momento de interiorização, da 

descida de seu ego, indo ao encontro do Si-Mesmo. Mas ao invés do efeito 

desejado, essas atitudes acabam fazendo mal ao idoso em diferentes aspectos, 

como os citados por Jung. 
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James Hollis (apud PHILIPPINI, 2015) fala da importância de se viver sua 

própria história, de maneira autônoma e criativa, sabendo que se é responsável pelo 

seu próprio bem estar psíquico, “E que em algum momento, será inevitável ter a 

resposta para a pergunta: Quem sou eu além dos meus papéis sociais?” (p. 9 e 10). 

Encontrar a resposta para essa pergunta é fundamental para se construir uma 

velhice saudável. Mas, segundo o autor, muitos indivíduos nunca encontrarão a 

resposta, por perceberem-se apenas por meio de seus papéis sociais. 

A sociedade atual é a sociedade do espetáculo, do materialismo, da ação, 

onde todos têm uma opinião para dar, porém, preguiça de pensar. Vive-se mais 

“para fora” do que “para dentro”, o externo é mais importante que o interno. Todos 

querem mostrar ter vidas perfeitas nas redes sociais, escondendo muitas vezes uma 

grande desvalia. Todos querem ter corpos perfeitos e irreais, que são impostos pela 

mídia, precisando de uma extrema dedicação para tentar alcançar essa perfeição. 

Onde o idoso se encaixa? Já não consegue ser ativo ao ritmo dos mais jovens, já 

não está mais no mercado de trabalho, ou está prestes a se aposentar, está em uma 

fase de interiorização, mais voltado para si, para seu interior, seu corpo cada vez 

mais mostrando as marcas do tempo, rugas, cabelos brancos, pele ficando flácida, 

busto e glúteos caindo, virilidade em queda. Muitos acabam recorrendo à cirurgias 

plásticas, produtos de beleza, cremes mirabolantes que prometem esconder os 

sinais da idade. Criando, assim, um novo ser, escondendo a idade, mudando suas 

feições, em uma velhice “plastificada”.  Esta é uma das atitudes diante da velhice 

que nos fala Monteiro (2004): 

A atitude negativa é a que só computa as perdas em todas as dimensões; 

o presente torna-se sem sentido, e o futuro, pior ainda. Apega-se ao 

passado, há um saudosismo e isolamento da vida, podendo gerar 

depressão. Tudo de bom e de valor ficou no passado: “Ah! No meu tempo... 

” [...] 

A atitude involutiva é como um arremedo ou “caricatura da juventude”; ela 

nega a passagem do tempo. Os velhos querem ficar como os jovens, 

buscam plásticas e mais plásticas; hiperatividade física; cursos e mais 

cursos... Evidentemente, é uma atitude muito mais saudável que a anterior, 

mas também expressa uma falta de sintonia com o processo vivido. [...] 

Finalmente a atitude evolutiva revela a aceitação da velhice como um 

processo de desenvolvimento vital, com ganhos e perdas. Processo no qual 

busca-se efetivar a elaboração dos lutos, porém redimensionando as 

vivências, contextualizando-as e seguindo na busca da auto-realização ou 
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da própria individuação, como sugere C. G. Jung. (MONTEIRO, 2004. 

Introdução). 

Faz parte do envelhecimento entender e aceitar que o corpo vai se modificando 

e que essa modificação deixa marcas. Philippini (2015, p.15) fala sobre “caminhar na 

construção da compreensão de aspectos sagrados do envelhecimento e na 

apropriação da sabedoria do individuo na longevidade”, o que é possível em culturas 

que reverenciam o envelhecimento. A autora também levanta a problemática da 

sociedade brasileira vigente, onde se quer viver muito, mas sem aparentar a idade 

que se tem, e o desafio que é para o idoso cumprir tal tarefa. 

O avanço tecnológico não é apenas um empecilho ou um desafio para os 

cidadãos da terceira idade, pois com esses avanços não se tem apenas 

computadores e celulares, mas também os avanços da ciência e da medicina, que 

ajudam a melhorar a qualidade de vida e a prolongá-la, aumentando a longevidade. 

Segundo Cavalheiro (2004, p.15), o progresso está associado ao prazer e ao bem-

estar. Mas, existe aí um impasse: “de que adiantaria a longevidade se nada é 

durável, e, por isso mesmo, os valores do idoso são depreciados?” 

Mesmo com inúmeros recursos existentes para se estender a vida e melhorar a 

qualidade de vida, o idoso pode deparar-se com a realidade de depender do outro, 

seja por motivo de doenças ou mesmo os limites naturais da idade avançada, o que 

pode trazer o sentimento de vulnerabilidade. Essa dependência que Gabbay (2004) 

chama de “assujeitamento ao grande Outro” (p. 34), ocorre nos dois extremos da 

vida, na primeira infância e na velhice. Essa situação pode abalar a auto-confiança e 

a autoestima do sujeito, que foi ativo no passado, sustentou ou cuidou de sua 

família, e se vê “voltando” ao estágio inicial da vida, onde a sobrevivência sem o 

outro é difícil ou impossível. Algo comum é equiparar crianças e idosos, seja por 

essa dependência, pelo não controle total do corpo; a criança por estar 

desenvolvendo-o, e o idoso por começar a perder suas funções. Por uma certa “falta 

de tato”, ao falar certas coisas ou por certas atitudes, e também por terem suas 

decisões tomadas por outros, a criança por ainda não saber tomá-las, e o idoso, por 

ser julgado não capaz de tomá-las mais. Muitas vezes o sujeito ainda está lúcido, 

mas seus familiares ou quem seja responsável por seus cuidados, acredita que ele 

não sabe mais o que é melhor para si, ou que não consegue mais ter essa 

percepção. Assim o idoso pode não ser ouvido ou ser completamente ignorado. O 

que não faz bem para a sua autoestima e autoimagem, em alguns casos, pode até 
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prejudicar sua saúde, acelerarando sua partida. Gabbay (2004, p. 37) diz ainda que: 

“Na velhice ou em qualquer etapa da vida é fundamental dar voz àquele que, mesmo 

tendo a vida perto do fim, precisa ser relançado como sujeito desejante”. 

Desde o nascimento, o ser humano envelhece, dia a dia. É um processo natural 

e comum a todos. Cada nova fase da vida traz mudanças, perdas e ganhos, tanto 

físicos quanto mentais. Na velhice, vão ocorrendo cada vez mais perdas na parte 

física. Além da já citada questão da aparência, podem ocorrer também a diminuição 

ou mau funcionamento de algum órgão, doenças de vários tipos, típicas do 

envelhecimento ou não. Há perda da capacidade de alguns movimentos, 

articulações ficam prejudicadas, dores começam a surgir. Mesmo que a mente 

continue completamente ativa e com sede de viver, muitas vezes o corpo não 

consegue acompanhar esse ritmo, o que faz com que o idoso possa sentir seu corpo 

como estranho, gerando ansiedade. Com a consciência de suas limitações, o idoso 

pode ter uma diminuição na memória, para evitar o desprazer e para compensar 

sentimentos de inferioridade. Ele pode também tomar atitudes autoritárias, com uma 

tentativa de auto-afirmação. E como forma de alívio para a ansiedade, o idoso pode 

utilizar a dependência em relação ao outro (AMENDOEIRA, 2004).  

Um fenômeno que se faz presente na vida de alguns idosos é o que Philippini 

(2015) cita como “auto-abandono”, ou seja, o idoso, mesmo estando lúcido, passa a 

não tomar os cuidados básicos consigo mesmo, muitas vezes necessários nessa 

fase, tais como tomar remédios, seguir uma dieta, ou ter cuidados gerais com o 

corpo. Para auxiliar os idosos a não entrem em processo de “auto-abandono”, o 

Conselho Municipal do Idoso do Rio de Janeiro (apud Philippini, 2015, p. 42) lançou 

uma cartilha , que alerta que para o idoso se cuidar bem, deve: 

 Conhecer seus direitos,  

 Manter sua liberdade e autodeterminação; 

 Não deixar que sua família decida por ele (ela); 

 Manter o controle dos seus bens; 

 Decidir se quer ajudar economicamente um familiar; 

 Elaborar um projeto e colocar-se em novos desafios; 

 Participar ativamente na sociedade; 

 Manter-se informado sobre a oferta de recursos sociais e 

sanitários; 

 Decidir quem pode ajudá-los (as) e de que forma; 

 Pedir ajuda quando sentir-se maltratado e se utilizar dos 
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recursos legais nos casos necessários; 

 Cuidar-se, prevenir doenças e manter hábitos saudáveis. 

Por todos esses motivos, a autoestima e a autoimagem da pessoa na terceira 

idade podem ser prejudicadas. Tudo depende de qual visão de seu processo de 

envelhecer ela irá adotar, e a visão adotada depende de como o idoso levou a sua 

vida. A velhice está associada a todas as outras fases da vida, ou seja, você colherá 

na velhice o que plantou ao longo de sua existência.  

Segundo Lins (2004), os idosos chegaram a ser discriminados até por 

psicanalistas ortodoxos, que diziam que eles já teriam uma personalidade bastante 

estruturada. Mas, coisas mal resolvidas psicologicamente ao longo da vida, podem 

afetar a pessoa nessa fase. O trabalho terapêutico, então, é muito importante, pois, 

além de a velhice ser única para cada ser, ela será exatamente conforme a idéia que 

se tem dela. Se a pessoa não tiver uma boa idéia da velhice, não tiver vivido sua 

vida plantado as sementes para nesse momento colher bons frutos, viverá a velhice 

de maneira sofrida. Então, neste contexto, o trabalho terapêutico se faz importante. 

Da maneira como nossa sociedade vive, de forma muito acelerada, dando muito 

valor ao jovem e ao agora, provavelmente haverá muitas “velhices sofridas” no 

futuro. Outros motivos para o trabalho terapêutico ser importante na senescência, é 

que a pessoa nessa idade é cheia de lembranças, afetos, alegrias, vivências, 

histórias a serem contadas, experiências a serem compartilhadas, dores, perdas, 

solidão, noção da proximidade do fim, e muitas vezes não têm para quem contar, 

com quem compartilhar suas vidas. 

Philippini (2015) levanta a questão de que no Brasil há uma tendência de 

confinar os idosos em espaços limitados, para eles destinados, com eventos e 

atividades denominados “da terceira idade”, tais como bailes, turismo. A autora 

destaca ainda uma fala de Beauvoir: “Queremos que os velhos se conformem à 

imagem que a sociedade faz deles. Impondo-lhes regras com relação ao vestuário, 

uma decência de maneiras e um respeito às aparências” (p 39).  

Ocorre um preconceito antecipado com a velhice, por conta de antecipar 

limitações que essa pode trazer, mas que não necessariamente vai acontecer a 

todos os idosos de forma igual. A velhice acaba por ser enxergada como um 

problema. Há o desejo de se viver mais, porém, com uma luta incessante para não 

se sentir e nem ser visto como alguém da terceira idade. Essa visão atrapalha a 

convivência do idoso ou da pessoa que está chegando nessa fase, convivência essa 
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tanto comunitária quando entre as gerações. Um novo olhar sobre o processo de 

envelhecimento é necessário. Em especial no Brasil, com a expectativa de vida cada 

vez maior. Que futuras e atuais velhices estão sendo produzidas? 

Mas antes é necessário saber: Quando se inicia a velhice? Lannes (2004, p. 52) 

diz que: “Alguns estudiosos já classificam os idosos em três grupos: velho-jovem (67 

a 75 anos); velho-médio (de 75 a 85-90 anos); e velho-velho, daí em diante. E a 

medicina já estuda as características da 4ª idade (de 80 em diante)”. A OMS (apud 

PHILIPPINI, 2015) divide o envelhecimento em quatro categorias. Dos 45 aos 60 

anos, meia-idade ou maturidade; dos 61 aos 75, idosos; dos 76 aos 90 anos, 

anciãos; e dos 91 anos em diante, velhice extrema. No Brasil, a velhice tem seu 

início considerado aos 60 anos. Amendoeira (2004 p. 72) fala sobre o “sentimento 

de estar envelhecendo”, que pode acontecer em idades diferentes para cada 

pessoa. Algumas pessoas podem sentirem-se velhas muito cedo, outras não. “Estar 

velho” depende então de questões físicas, sociais e psicológicas. Por entrar na faixa 

etária considerada terceira idade, por certos tipos de doenças ou limitações físicas, 

ou pela idéia de velhice, que vem fortemente ligada à questão cultural.  

 

1.1 DADOS SOBRE O ENVELHECIMENTO NO BRASIL 

A atenção dada à velhice e à terceira idade é algo recente. Graças aos avanços 

tecnológicos e da medicina, a expectativa de vida tem aumentado e a população 

está passando por um processo de envelhecimento que ocorre quando o 

crescimento populacional, as taxas de natalidade e fecundidade são baixas. 

Travassos (apud AMADO, 2004 p. 84), coordenadora do Instituto de Gerontologia da 

Universidade Cândido Mendes de Ipanema, constata que “a média de vida dos 

brasileiros no início do século era de 34 anos, passando para 64 em 80 e 68 no ano 

2000”. 

Amado (2004. p. 84) diz que o termo “terceira idade” é “uma criação recente das 

sociedades ocidentais contemporâneas” e que foi adotado na França, após a 

implantação de políticas sociais para a velhice no país.  

Segundo a Secretaria de Direitos Humanos, e de acordo com projeções das 

Nações Unidas (Fundo de Populações):  

[...] uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se 

um crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050”. [...] Em 2050 pela 

primeira vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. Em 
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2012, 810 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, constituindo 11,5% da 

população global. Projeta-se que esse número alcance 1 bilhão em menos 

de dez anos e mais que duplique em 2050, alcançando 2 bilhões de 

pessoas ou 22% da população global. 

Também há predominância de mulheres na velhice, segundo dados da 

mesma pesquisa. No ano de 2010, 8,4% da população idosa era composta por 

homens, e 10,5% por mulheres, e em 2020 é estimado que 11,1 % da população de 

idosos serão homens e 14% mulheres.  

Segundo o IBGE, a população de idosos dobrou no Brasil nos últimos 20 

anos. A nova pesquisa do órgão mostra que os idosos (pessoas com mais de 60 

anos) chegam a 23,5 milhões no Brasil, mais que o dobro do que mostrou a 

pesquisa de 1991, que contabilizava 10,7 milhões.  

Com o envelhecimento da população, novas demandas são exigidas, para 

atender e suprir a população idosa brasileira, que vem aumentando 

consecutivamente. Segundo a Secretaria dos Direitos Humanos, providências têm 

sido tomadas quanto a isso, com leis, medidas, propostas e decretos das mais 

diversas ordens. Isso, claro, é um ótimo começo. Mas enquanto a idéia de velhice 

for negativa para a maioria, essa fase vai ser vivida também de forma negativa.  

Apesar de o governo defender que ações políticas estão acontecendo, Amado 

(2004) defende que, como há relativamente pouco tempo, a maioria das pessoas 

não conseguiam chegar à terceira idade, e pela situação precária em nosso país, em 

diversos setores, como o desemprego e o analfabetismo, a velhice não recebe a 

atenção das ações políticas. Outros autores também defendem que pouco ou quase 

nada está sendo feito em relação a políticas para a terceira idade. O que existe em 

relação a leis, muitas vezes fica apenas no papel e não são cumpridas. Machado 

(apud PHILIPPINI, 2015) ressalta que na ONU existem inúmeras Convenções para 

uma infinidade de públicos alvos, mas nenhuma sobre os Direitos das Pessoas 

Idosas. 

 

1.2 O EVELHECIMENTO FEMININO 

Goldenberg (2013) fez uma pesquisa com pessoas a partir de 50 anos, na 

cidade do Rio de Janeiro, e utilizou também depoimentos que recebia de 

homens e mulheres na terceira idade, e os pontos comuns constatados pela 

autora de acordo com o depoimento das mulheres, foram: a decadência do 
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próprio corpo, a falta de homens para um relacionamento, a invisibilidade (não 

ser mais olhada ou não levar cantadas na rua), a falta de desejo por não se 

sentirem enquadradas no modelo de corpo jovem e a liberdade por, finalmente, 

poderem ser elas mesmas em suas vidas. Outro ponto observado é que são as 

próprias mulheres “Que se excluem do mercado, especialmente do mercado 

sexual” (p.43), e não o homem que o faz. Isso mostra o grande peso que a 

sociedade coloca em cima da aparência da mulher. Goldenberg (2013) diz que 

na cultura brasileira o corpo é considerado um capital, então o envelhecimento 

vem associado à muitas perdas, em especial de capital sexual.  

Foi possível constatar um abismo enorme entre o poder objetivo das 

mulheres pesquisadas, o poder real que elas conquistaram em diferentes 

domínios (sucesso profissional, dinheiro, prestígio, reconhecimento e até 

mesmo boa forma física) e a miséria subjetiva que aparece em seus 

discursos (decadência do corpo, gordura, flacidez, doença, medo, solidão, 

rejeição, abandono, vazio, falta, invisibilidade e aposentadoria). (ibdem, p. 

43 e 44) 

 A autora percebeu uma desvalorização nas entrevistadas por conta da idade. 

As mulheres em geral parecem sentirem-se mais velhas do que realmente são, 

demonstrando um grande medo do envelhecimento, o que reflete-se na tentativa de 

parecerem mais jovens, por meio do corpo, roupas e comportamento. As mulheres 

focaram seu discurso mais na falta, do que nas conquistas que obtiveram ao longo 

da vida. “Apesar de serem consideradas poderosas, a desvalorização do 

envelhecimento feminino provoca sentimentos de perda, fracasso, falta e 

insegurança” (ibdem, p. 44). 

 Quanto mais velhas eram as mulheres, mais o discurso mudava. Ficava mais 

positivo, com ênfase nos ganhos do envelhecimento, entre eles a liberdade, de 

poderem finalmente ser elas mesmas, sem se preocupar tanto com a opinião dos 

outros, com os filhos, ou com o marido. Essa sensação de liberdade vem associada 

à questão da invisibilidade. Por não ser mais o foco constante dos olhares 

masculinos, a mulher pode sentir-se menos pressionada a agradar, a ser desejada, 

sem precisar investir tanto na aparência, sexualidade ou sedução, e mais livre para 

serem finalmente elas mesmas, libertando-se da exigência com a aparência que a 

sociedade impõe, principalmente a aparência jovem. “[...] elas deixam de existir para 

serem olhadas, elogiadas e admiradas pelos homens. Podem, finalmente, buscar o 

próprio desejo e cuidarem de si. Podem finalmente ser „elas mesmas‟” (p. 92). Com 
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o envelhecimento, as mulheres pesquisadas pela autora, mostraram que 

começaram a se descobrir mais. Passaram a vida preocupando-se com os outros, 

com a vida familiar, e apenas quando essas pressões sociais afrouxaram, puderam 

entrar em contato com seu verdadeiro eu. “Elas estão mais comprometidas com a 

própria felicidade e menos preocupadas em atender às expectativas e às demandas 

dos outros. [...] Elas deixam de existir para os outros e passam a existir para si. É 

uma verdadeira libertação” (Ibdem, p. 47). A sensação de liberdade também vem 

ligada ao término de relacionamentos que não faziam as mulheres felizes. O 

casamento pode trazer o sentimento de prisão para algumas delas, pela dedicação 

com os filhos e o marido.  

Goldenberg cita Simone de Beauvoir, que:  

acreditava que é muito mais difícil para a mulher assumir conscientemente 

sua condição de indivíduo autônimo e seu destino feminino, já que é mais 

confortável suportar uma escravidão cega do que trabalhar para se libertar. 

[...] A mulher deveria recusar os limites de sua situação e procurar abrir para 

si os caminhos do futuro. Para ela, a resignação não passa de uma 

demissão e de uma fuga (2013, p. 50). 

 Mas a realidade da mulher gira em torno do conflito entre a reivindicação 

dessa liberdade com uma realidade que nega tal condição. Em uma sociedade 

patriarcal e machista torna-se difícil a luta pela liberdade feminina. Muitas mulheres 

acabam tendo também a mentalidade machista por conta de sua criação, ou pelos 

privilégios e confortos que parecem ter ao estarem “do lado masculino”. O que gera 

o efeito de apenas experimentarem a liberdade com a idade um pouco avançada, 

sempre com o discurso que gostariam de ter descoberto isso mais cedo.  

 A construção do que Goldenberg (2013) chama de “bela velhice”, depende 

tanto da sensação de segurança, como da conquista da liberdade. Com a sensação 

de segurança englobando coisas como saúde, dinheiro, família, trabalho, e a 

liberdade, referente a seguir a própria vontade. Quando mais jovens, as mulheres 

entrevistadas pela autora apostaram mais em segurança do que em liberdade e, 

quando se tornaram mais velhas, viram que isso poderia ser uma prisão. Na 

sociedade patriarcal vigente, a segurança para uma mulher muitas vezes significa o 

casamento, depender de um homem, ou que o homem seja o que mais provê a 

família. E isso torna-se uma realidade freqüente, pois mesmo em um cargo igual ao 

homem, a mulher ainda recebe menos que este. Mas também há o caso de 

mulheres que apostaram primeiro em sua liberdade em função de segurança, 



28 
 

família, marido e filhos, e arrependem-se por não terem constituído família ou 

casado, assim como as que investiram em segurança primeiro, arrependem-se de 

não terem sido livres antes. A vida da mulher brasileira parece então um verdadeiro 

dilema. As que investiram primeiro em segurança, desejam a liberdade quando mais 

velhas, e as que investiram em liberdade, sentem falta da segurança. E todas 

prosseguem em busca de um equilíbrio entre essas duas áreas da vida. Mas a 

autora ressalta que não existe uma receita para se chegar a “bela velhice”, um bom 

e feliz envelhecimento varia de pessoa para pessoa, e depende apenas de si 

mesmas para acontecer.  

 No Brasil, a idéia de família ligada à segurança e a felicidade ainda é muito 

forte. Existem as pessoas que não seguem o padrão tradicional e decidem não 

constituir família e, quando trata-se de uma mulher esta pode ser muito questionada 

e criticada por não estar seguindo os padrões tradicionais impostos pela sociedade 

para ela. Goldenberg (2013) percebeu em sua pesquisa que “Uma das principais 

razões apontadas para a decisão de ter filhos é a necessidade de ter segurança, 

amparo, apoio e companhia na velhice” (p. 63). Os filhos são vistos como uma 

espécie de segurança, para não se viver uma velhice solitária e triste. Mas isto 

muitas vezes torna-se apenas ilusão, pois a violência contra o idoso normalmente 

acontece por parte dos que deveriam cuidar deles. Estão inclusas na violência 

contra o velho coisas como: “Maus-tratos físicos e psicológicos, insultos, ameaças, 

espancamento, abandono, abusos financeiros, restrição de liberdade, negligencia, 

recusa ou omissão de cuidados [...] (ibdem, p. 64).  

Goldenberg percebeu que no discurso de mulheres com mais de 60 anos era 

comum aparecer a figura da amiga, e que pelas amigas sentem-se cuidadas, 

apoiadas e amadas. São elas que as acompanham em consultas médicas, que se 

preocupam com sua saúde e alimentação, ficam de acompanhantes nos hospitais, 

telefonam todos os dias para saber se estão bem. Os filhos e netos costumam não 

ter interesse em suas vidas, estão mais centrados em suas próprias vidas e em si 

mesmos, e não têm interesse e nem tempo para se dedicar à vida dos idosos.  

São as amigas que estão presentes nos momentos de tristeza e de alegria. 

São as amigas que fazem com que elas se sintam importantes. As amigas 

são as verdadeiras cuidadoras. (ibdem, p. 64). 

 Algumas mulheres têm o suporte do marido, filhos ou netos, mas as amigas 

apareceram mais em suas falas. Muitas sentem-se mais amparadas pelas amigas 
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do que pela família.  

É na terceira idade que muitas mulheres sentem que finalmente têm tempo 

para elas. Só então pararam de dar tanto valor às demandas e expectativas que os 

outros têm delas, e as quais passaram a vida preocupando-se. Ao focarem mais nas 

próprias vontades, as mulheres pesquisadas pela autora, pararam de se preocupar 

com a opinião e o julgamento dos outros. Não tinham tempo para si, pois estavam 

ocupadas satisfazendo os desejos de outras pessoas. Não viviam suas vidas para 

si. Começaram a ver o tempo para si mesmas como algo valioso e que não deve ser 

desperdiçado e, para isso, aprenderam a dizer não para as opiniões alheias, para as 

demandas externas, para o que pode lhes tirar a liberdade e focando o tempo no 

que lhes dá mais prazer. Muitas mulheres acabam perguntando-se por que 

demoraram tanto para descobrir a liberdade e o tempo para si mesmas, mostrando 

que estas foram descobertas tardias, e que sentem que perderam algo na juventude. 

Nesse contexto, o envelhecer é visto como positivo, pois essas mulheres ganharam 

um bem valioso, serem donas da própria vida, mesmo que tardiamente. 

(GOLDENBERG, 2013). 

Ao contrário do discurso das mulheres na pesquisa de Goldenberg (2013), no 

discurso dos homens não apareceu a questão da liberdade. Os homens querem 

apenas continuar vivendo intensamente cada momento. Querem se manter ativos e 

úteis. O discurso de liberdade para os homens se faz ausente, pois eles sempre 

tiveram muito mais liberdade do que as mulheres. O foco deles na terceira idade 

passa muitas vezes a ser a família, pois seus focos na juventude foram nas próprias 

vontades e na suas carreiras. As mulheres passam, então, a dar mais valor à sua 

liberdade, a si mesmas, querem sair mais de casa e fazer mais atividades, dão mais 

valor às amigas, e quando falam da família, reclamam que passaram a vida 

cuidando da casa, dos filhos e do marido. Já os homens passam a dar mais valor à 

família, falam do apoio que passaram a dar e a receber de pessoas importantes, e 

de como não puderam fazer isso antes, pois estavam focados no trabalho e em 

sustentar a casa e a família. Não se referem ao tempo passado como uma prisão. 

Quando a autora perguntou o que as mulheres invejam nos homens a resposta foi 

“liberdade”. Já os homens responderam que não invejavam nada nas mulheres. E 

isso reflete em muito as questões do patriarcado e de seus privilégios. Os homens 

são criados para fazer o que quiserem de suas vidas e as vivem como bem 

entendem. A mulher é criada para o outro, e vivem suas vidas de acordo com as 
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expectativas que a sociedade e as pessoas próximas depositam sobre elas. 

Também pode-se notar que há uma tendência a buscar na velhice aquilo que elas 

consideram que lhe fez falta ao longo da vida.  

Goldenberg recebeu dicas das mulheres de como se conquistar a felicidade. 

Dentre elas: 

- Não ser tão crítica com os outros e consigo mesma; 

- Não se preocupar com a autoimagem; 

- Não se cobrar tanto; 

- Não aumentar pequenos problemas; 

- Não se preocupar com a opinião e aprovação dos outros; 

- Não se levar tão a sério; 

- Não querer ser perfeita; 

- Não ter vergonha do próprio corpo; 

- Não se comparar com mulheres mais jovens, magras e gostosas; 

- Não se olhar muito no espelho; 

- Não fingir orgasmos; 

- Não responder a todas as demandas de amigos, familiares ou colegas de 

trabalho; 

- Não mendigar amor, atenção e reconhecimento; 

- Não se fazer de vítima; 

- Não ter medo de dizer não. (2013, p. 75 e 76). 

 O “não” nesse caso representa recusar-se a assumir os papéis que a 

sociedade impõe. Por isso, a relação entre aprender a dizer “não” e a liberdade vêm 

associados.  

 Ainda de acordo com as pesquisas de Goldenberg, as mulheres têm mais 

medo de envelhecer do que os homens, apesar de os medos com relação ao 

envelhecimento serem os mesmos, como doenças, perda de memória, dependência, 

abandono, entre outros. Quando perguntados sobre quem envelhece melhor, se o 

homem ou a mulher, ambos os sexos falaram que é o homem. As mulheres 

disseram que os homens ficam mais interessantes, charmosos e maduros. Mas as 

mulheres com mais de 60 anos discordaram disso. Elas acham que as mulheres 

envelhecem melhor, pois se cuidam mais ao longo da vida, que, na terceira idade, 

as mulheres são mais bonitas, mais bem cuidadas, mais alegres, menos 

dependentes e mais saudáveis que os homens. Ou seja, apenas as que já 

chegaram à terceira idade percebem o envelhecimento feminino como melhor que o 

masculino. O medo que as mulheres têm de envelhecer, que são relacionados 
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principalmente com a aparência, acaba tendo este efeito positivo, as mulheres 

cuidam-se mais e têm uma expectativa de vida maior que a dos homens. Mas, 

mesmo com um resultado positivo, a mulher acaba passando sua vida preocupando-

se com essas questões, que afetam diretamente sua autoestima e autoimagem.  

Simone de Beauvoir escreveu que, para as mulheres, a velhice pode ser 

ainda mais cruel do que para os homens, já que o destino da mulher é ser, 

aos olhos do homem, um objeto erótico. Ao ficar velha, ela perderia o lugar 

que lhe é destinado na sociedade: “torna-se um monstrum que suscita 

repulsa e até mesmo medo”. (2013, p; 95 e 96). 

 Isso acaba fazendo algumas mulheres investirem pesado em fugir do 

envelhecimento, achando que a velhice só chega aos outros, e que elas podem 

escapar, que para elas essa fase pode ser diferente. Isso acaba causando um 

grande sofrimento às mulheres, que ficam com pânico de envelhecer, e lutam 

incessantemente para manter os padrões da juventude que já se foi. 

 Goldenberg (2013) também perguntou aos entrevistados sobre exemplos de 

mulheres e homens que envelheceram bem, e que envelheceram mal. As mulheres 

famosas citadas, como exemplo tanto de bom quanto de mau envelhecimento, 

tiveram questões da aparência citadas, por tentarem ou não parecer mais jovens, 

por exagerarem nas plásticas, namorarem garotos novos, aceitarem a idade que têm 

ou por comportamentos ditos adequados ou não para mulheres na terceira idade. Já 

nos homens famosos citados como exemplo, a aparência não foi o foco, e sim 

coisas como dinheiro, lucidez, sucesso, bom humor, produtividade. Não foram 

citados exemplos de homens considerados um mau exemplo de envelhecimento, 

apenas mulheres. Ao perguntar aos entrevistados que cuidados eles tomam para 

envelhecer bem, a autora obteve como resposta das mulheres coisas relacionadas à 

saúde e aparência, como ir ao médico, usar creme hidratante e filtro solar. Já os 

homens responderam coisas como: bom humor, manter a alma e o espírito jovem. 

Mas, no caso das mulheres com mais de 60 anos, a preocupação não foi tão grande 

com a aparência e a juventude. Ou seja, o medo de envelhecer é mais presente 

naquelas mulheres que ainda não chegaram efetivamente à terceira idade.  

Em A dominação masculina, Pierre Bourdieu afirma que a dominação 

masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, tem por 

efeito colocá-las em permanente estado de insegurança corporal. Ou 

melhor, de dependência simbólica: elas existem pelo, e para, o olhar dos 

outros, como objetos receptivos, atraentes, disponíveis. Delas se espera 
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que seja femininas, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, 

discretas, contidas, apagadas. (GOLDENBERG, 2013 p. 102). 

 As mulheres são constantemente vigiadas pelo olhar alheio, e isso faz com 

que se crie uma distancia entre sua aparência real e a aparência idealizada, a qual 

tentam com grande esforço alcançar. E isso pode acabar se tornando uma prisão. 

Na cultura brasileira, o corpo é visto como um capital, e o envelhecimento pode ser 

considerado como a perda desse capital. Se as mulheres souberem valorizar outras 

áreas em suas vidas, a terceira idade pode ser uma época positiva e de ganhos. 

(ibdem). 

 Outro fato observado por Goldenberg (2013) foi que as mulheres mudam seu 

estilo por causa da terceira idade. Deixam de usar determinados tipos de roupa, ou 

mudam o cabelo, e até algumas atitudes, por conta de as acharem inapropriadas 

para a terceira idade. Já os homens, não costumam mudar seu estilo por terem 

envelhecido.  

 Dentre os entrevistados, foi constatado que o homem ri mais que a mulher. E 

as mulheres pesquisadas explicaram que rir demais pode ser malvisto pela 

sociedade. Podem passar uma imagem de não serem sérias ou competentes, e 

querem passar confiança e maturidade. E invejam os homens pela liberdade que 

têm de brincar. Mas as mulheres mais velhas costumam dar mais risadas que as 

mais novas.  

Os pesquisados, de ambos os sexos, afirmam que para envelhecer bem é 

necessário olhar a vida com bom humor e aprender a transformar tragédias 

em comédia. Dizem que é fundamental aprender a rir de si mesmos. [...] 

Eles afirmam enfaticamente que rir é o melhor remédio para tudo e para 

todos, especialmente para aqueles que envelhecem.  (ibdem, p. 107 e 108). 

 Para tratar de mais aspectos referentes ao envelhecimento, no próximo 

capítulo será apresentada a relação de aspectos simbólicos do deus Eros com o 

tema do envelhecimento, e também com aspectos da sexualidade feminina na 

terceira idade.  
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CAPITULO 2 

EROS – O DEUS DA RENOVAÇÃO 

 

Imagem 2 – Eros 

 

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-

S_EoEThBDhc/Uv5UIYT08bI/AAAAAAAAAYA/UJVrsnTk1aU/s1600/ErosStatue.jpg 

Um único momento de beleza e amor justifica a vida inteira.  

Rubem Alves 

 

 Neste capítulo será apresentado de forma resumida a visão platônica do deus 

grego Eros, e a relação deste deus com os temas apresentados nesse estudo: a 

terceira idade, a sexualidade e a arteterapia, assim como a visão junguiana deste. 

Como é possível entrar-se em contato simbolicamente com Eros, e que benefícios 

isso pode trazer ao publico alvo deste trabalho. Também serão trazidas questões 

referentes à sexualidade feminina na terceira idade, como um breve contexto 

histórico para o entendimento de porquê a sexualidade feminina ser vivida de forma 

contida, ainda nos dias de hoje, dos padrões irreais de beleza impostos na 

sociedade atual, como isso e o patriarcado impactam na sexualidade feminina, como 
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a chegada à terceira idade as afeta neste campo, e o que muda na sexualidade 

nesta fase. 

2.1. A ORIGEM DO DEUS EROS 

A origem mais conhecida e difundida de Eros é a de ser filho da deusa grega 

da beleza e do amor Afrodite, segundo o mito de origem grega “Eros e Psiquê”. Mas 

Platão traz outra versão dessa história. Os deuses estavam dando uma festa para 

comemorar o nascimento de Afrodite. Entre os convidados encontrava-se Poros 

(Caminho, Recursos, Riqueza), que embriagado, acabou dormindo no jardim dos 

festejos. Ao final do banquete, Penia (Penúria, Falta, Pobreza), uma mendiga, veio 

atrás dos restos de comida. Vendo Poros adormecido, deitou ao seu lado, e assim 

Eros foi concebido. E, por isso ter acontecido nos festejos em comemoração ao 

nascimento de Afrodite, é que Eros é seu companheiro e serviçal. Nasceu então de 

dois opostos. Da mãe, herdou a pobreza: anda descalço, perdido nas ruas, dorme 

no chão. E do pai herdou o anseio pelo que é belo e bom, coragem, energia, 

decisão. Sua natureza não é mortal nem imortal, morre e revive num mesmo dia, e 

encontra-se entre o saber e a ignorância. 

A seu respeito, Brandão (1987, p. 209) diz que: 

EROS é o amor personificado. Em grego [...] "desejar ardentemente", 

significa com exatidão "o desejo dos sentidos". Em indo-europeu tem-se o 

elemento (e)rem "comprazer-se, deleitar-se"; em sânscrito ramatë é "ter 

prazer em estar num lugar". 

 Eros não é apenas o amor romântico ou o desejo erótico. O significado de seu 

nome em grego está relacionado a “desejar ardentemente”, mas não especifica-se o 

objeto do desejo. 

 

2.2 A REPRESENTATIVIDADE DE EROS 

Uma das problemáticas da sexualidade na terceira idade é perder o desejo, 

seja pelo sexo, seja pela vida em si. Por não se sentir atraente, por não ter a mesma 

virilidade do passado, ou por se sentir improdutivo, achando que seu tempo já 

passou, que já não tem muita utilidade nesse mundo capitalista.  

Eros pode ser um aliado nesse momento. Platão, em O Banquete, mostra 

Eros/amor relacionado ao desejo. Você deseja/ama aquilo que não te pertence, pois 

se o tivesse, não mais desejaria.  Uma pessoa rica não deseja ser rica, pois já o é, 

apenas pode desejar que essa riqueza se estenda para a posteridade. O cenário, 
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então, para os idosos, mesmo nesse caso, não se mostra muito promissor, pois 

deixou de se tornar um ser desejante, muitas vezes pelo enorme número de perdas 

que teve. Como desejar coisas que sabe que não mais voltarão? Platão também nos 

dá a resposta. As coisas que o homem deseja/ama tem um objetivo: atingir a 

felicidade.  

A felicidade pode ser considerada algo particular, onde cada um sabe o que 

lhe faz feliz. Através do diálogo entre Diotima e Sócrates, Platão diz que: “Fecundos 

são todos os homens, no corpo e na psique. Chegando a certa idade, nossa 

natureza deseja dar à luz”. (2012, p. 101). E acrescenta que “[...] a natureza mortal 

aspira à imortalidade, na medida do possível. Limitada à geração, ela deixa um novo 

ser em lugar do anterior” (ibdem, p. 103), e “Dessa forma todo o mortal é 

preservado, não por ser inteiramente o mesmo, como o divino, mas por deixar um 

outro, renovado, em lugar do envelhecido, como se fosse o mesmo” (ibdem, p. 105). 

Não está sendo dito aqui apenas o gerar e dar à luz a um filho, e ficar imortal através 

da perpetuação de seus genes em herdeiros. Mas também a gestação de projetos, 

de idéias, da arte, de novos aspectos da personalidade, potenciais que estavam 

adormecidos na Sombra. O homem está sempre gerando e sempre dando à luz a 

novos padrões de funcionamento, a novos lados se si mesmo, no caminho de sua 

felicidade, de sua integração consigo, de sua totalidade, de sentir-se inteiro, ou seja, 

no caminho do seu processo de individuação. Eros manifesta-se tanto no desejo 

carnal, no desejo da união, procriação, de se eternizar, surgindo um novo indivíduo 

no lugar do velho, quanto “como desejo de procriar e eternizar-se mais com a alma 

que com o corpo. Busca-se procriar pelo espírito; os artífices da alma são os artistas, 

os poetas, os inventores...” (MONTEIRO, 2004, p. 39). 

Em Arteterapia, o gerar e dar à luz são múltiplos. São gerados trabalhos 

artísticos, das mais diversas linguagens expressivas, projetos, potencialidades que 

estão na Sombra, novos padrões de funcionamento da personalidade, e se dá à luz 

a obras de arte, e a um ser renovado, novo, com seu eixo ego-self cada vez melhor 

estruturado, fazendo a pessoa ser cada vez mais integrada a si mesma, e, segundo 

Platão, se conservando.  

Falando mais especificamente da sexualidade na terceira idade, além de Eros 

estar diretamente relacionado ao amor e ao desejo, deve-se abandonar os velhos 

padrões, de acreditar que o desejo sexual na terceira idade morre, de não se achar 

mais atraente para o ato sexual, de esperar o mesmo vigor da juventude. É dar lugar 
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ao novo, dar à luz. Essa é uma nova fase na vida, com mudanças em todos os 

âmbitos, mas, por a sexualidade ser associada apenas ao jovem, a idéia de desejo e 

sexo fica presa aos padrões destes, e aos padrões da sociedade patriarcal vigente.  

Na sociedade capitalista, o desejo e o prazer podem ficar deturpados. Estes 

ficam associados aos bens de consumo, ao quanto você pode consumir, e só se 

compra se possuí capital para tal, e para se ter o dinheiro, é preciso produzir. O 

Idoso já não produz. A renda média da terceira idade brasileira, segundo a 

Secretaria de Direitos Humanos, é de R$ 657, 00 (Seiscentos e cinqüenta e sete 

reais); então, a maioria possui poucos recursos para consumir, e suprir esse “desejo” 

que foi instaurado na sociedade capitalista brasileira. E isso pode fazer com que o 

idoso perca ou limite seus desejos e prazeres, em geral, inclusive pela vida.  

Monteiro (2004) fala sobre as etapas relativas ao amor, indo da singularidade 

à totalidade em quatro degraus: “No corpo, nas artes, nas ciências e na 

contemplação do Absoluto” (p. 39) 

 Platão (apud MONTEIRO, idem) fala sobre a velhice que:  

Assim como de criança o homem se diz o mesmo até se tornar velho, este 

na verdade, apesar de jamais ter em si as mesmas coisas, diz-se todavia 

que é o mesmo, embora sempre se renovando e perdendo alguma coisa, 

nos cabelos, nas carnes, nos ossos, no sangue e em todo o corpo. E não é 

que é só no corpo, mas também na alma os modos, os costumes, as 

opiniões, desejos, prazeres, aflições, temores, cada um desses afetos 

jamais permanece o mesmo em cada um de nós, mas uns nascem, outros 

morrem. (p. 40). 

 Como Eros, em sua natureza entre o mortal e o imortal, morrendo e 

renascendo todos os dias, assim também é o homem, sempre se renovando, 

deixando certos aspectos morrerem, para outros tomarem seu lugar. Platão, nesta 

passagem, nos fala das perdas físicas dos idosos. Monteiro, em um mini-curso, 

disse certa vez que no âmbito físico, a velhice só traz perdas, o que pode ser 

associado à Penia (Falta). Para se passar por todas as perdas no âmbito físico de 

forma positiva, deve-se estar com Poros (Riqueza, Recursos) com o interior 

fortalecido. Para tal, a arteterapia, em consonância com Poros, dispõe de vários 

recursos, para contribuir no fortalecimento interior, no processo de individuação. E, 

retomando o trecho citado de Monteiro, uma das formas de vivenciar o amor, um de 

seus degraus, é através da arte. Ou seja, através do fazer artístico pode-se entrar 

em contato com Eros. 
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12.3 EROS E A PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

 Fonseca (2008, p. 46) diz que: “É o desejo, a tendência para, toda a 

intencionalidade e vontade, é a energia que alimenta todo o funcionamento do 

aparelho psíquico”. E diz também que, segundo Jung, “a libido é a força motriz do 

humano”. 

 O inconsciente humano é repleto de imagens primordiais que são chamadas 

de arquétipos, que são oriundas do inconsciente coletivo. Os arquétipos auxiliam a 

passagem por momentos cruciais na vida, na adolescência, por exemplo, pode ser 

ativado o arquétipo do herói. O mito, segundo Fonseca (2008, p. 47), “é uma das 

explicações que nos são ofertadas para explicar como essas imagens são ativadas 

dentro de nós.” E segundo Jung: “O mito é a metáfora do arquétipo, é inerente à 

estrutura da psique e o que o homem reencena” (apud FONSECA, 2008). Se um 

mito constela em um complexo, a pessoa pode manifestar alguma patologia ou 

então se libertar desse complexo, e ainda de acordo com Fonseca (2008, p.47), no 

caso de se libertar do complexo, “com a ajuda dos deuses, o consciente amplia o 

seu campo de visão, integrando o complexo a personalidade. Toda vez que um mito 

constela traz elementos reagentes para a alma humana”.  

 Eros, sendo um deus que faz parte da mitologia grega, cuja história mais 

difundida é a de “Eros e Psique”, faz parte do inconsciente coletivo, e das 

representações arquetípicas. Além do contato com o deus Eros através das diversas 

formas já expostas, também faz parte dos arquétipos, do inconsciente pessoal e 

coletivo, que pode auxiliar a resolver complexos, entrar em contato com formas 

muito profundas da psique humana, possibilitando a ligação entre o conhecido e o 

desconhecido, colaborando também com o processo de individuação. 

 De acordo com a New York Association of Analytical Psichology¹, 

simbolicamente, Eros é associado à função de relacionamento. A consciência da 

mulher é mais caracterizada pela conexão com a qualidade de Eros, que é 

considerado sua verdadeira natureza. Sua contraparte é o Logos, presente na 

consciência masculina. Nas mulheres, Eros é mais desenvolvido do que o Logos, e 

nos homens, acontece o oposto. Eros é relacionado a uma natureza mais primitiva e 

animal do homem, enquanto o homem tiver um corpo animal, mas ao mesmo tempo, 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.nyaap.org/jung-lexicon/  Acessado em 22/07/15. Tradução livre da autora. 
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também é relacionado às formas mais elevadas do espírito, e desenvolve-se apenas 

se o espírito e instinto estão em harmonia². 

Quando o amor reina, não há desejo de poder; e onde o desejo de poder é 

fundamental, o amor está faltando. Um é apenas a sombra do outro: o 

homem que adota o ponto de vista de Eros encontra seu oposto 

compensatório no desejo de poder e que o homem que põe o acento no 

poder é Eros. [...] Um Eros inconsciente sempre se expressa como desejo 

de poder³. 

 Já o Logos, (ainda Segundo a New York Association of Analytical 

Psichology4), é relacionado à lógica e à estrutura, associado com o espírito, com o 

pai, com a imagem de Deus. “Não há consciência sem a distinção dos opostos. Esse 

é o princípio paternal, o Logos, que luta eternamente para se libertar do calor (ou 

zelo) primitivo e da escuridão primitiva do ventre materno; ou seja, do inconsciente”5. 

Jung equiparou a consciência masculina com a concepção de Logos e a consciência 

feminina com a concepção de Eros. Os dois podem ser dominantes tanto no homem 

quanto na mulher, por conta dos complexos contrassexuais. Jung associou Logos ao 

discernimento, julgamento, insight, e Eros à capacidade de se relacionar e 

considerou que ambos os conceitos são idéias intuitivas, que não podem ser 

definidas com precisão6. Segundo Jung: “Do ponto de vista cientifico isso é 

lamentável, mas pelo ponto de vista prático tem valor, uma vez que os dois 

conceitos caracterizam um campo de experiência que é igualmente difícil de 

definir”7.  

 Jung também associou Eros à energia lunar, Logos à energia solar, e com as 

concepções Orientais do Yin e Yang. Eros, nos homens, corresponderia à Anima e 

Logos, nas mulheres, corresponderia ao Animus8. “No homem é a anima lunar, na 

mulher o animus solar, que influencia a consciência no grau mais elevado”9.  

 

2

                                                           
2
 Disponível em: http://www.nyaap.org/jung-lexicon/  Acessado em 22/07/15. Tradução livre da autora. 

³ Disponível em: http://www.nyaap.org/jung-lexicon/  Acessado em 22/07/15. Tradução livre da autora. 
4
 Disponível em: http://www.nyaap.org/jung-lexicon/  Acessado em 22/07/15. Tradução livre da autora.

 

5
 Disponível em: http://www.nyaap.org/jung-lexicon/  Acessado em 22/07/15. Tradução livre da autora.

 

6
 Disponível em: http://www.nyaap.org/jung-lexicon/  Acessado em 22/07/15. Tradução livre da autora.

 

7
 Disponível em: http://www.nyaap.org/jung-lexicon/  Acessado em 22/07/15. Tradução livre da autora.
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2.4 SEXUALIDADE 

 

Imagem 3 – Mulheres 

 

Disponível em: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2011/10/14/article-2048781-044DDE790000044D-

827_468x363.jpg 

 

2.1.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

Segundo Flandrin (apud COSTA, 2012), no centro da moral cristã inicial, 

acreditava-se que os prazeres da carne aprisionavam o espírito ao corpo, não 

permitindo que ele se elevasse a Deus. Dessa forma, a sexualidade era vivida 

apenas para fins reprodutivos.  

Na época da pré-reforma religiosa, relações sexuais fora do casamento eram 

consideradas pecado, e a união sexual só era legítima no casamento para a 

reprodução ou para se cumprir o contrato de casamento.  

A partir do século XIII, o casamento era a justificativa para o homem evitar a 

imprudência e não cometer adultério por exemplo. O casamento era considerado 

como um “remédio” que Deus ofereceu aos homens.  
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No século XV, os teólogos diziam ser pecado unir-se ao cônjugue por prazer 

carnal, o que podia levar à condenação religiosa. Já no final do século XVI e início 

do século XVII, não constituía-se mais pecado a procura de prazer com o marido ou 

esposa, desde que não se evitasse a procriação, que ainda era o principal foco da 

sexualidade na época. A partir do século XVI, os religiosos estimulavam os casais a 

terem quantos filhos quisessem e, no fim da Antiguidade e início da Idade Média, 

assim que a descendência já estivesse garantida, as pessoas não deveriam mais ter 

relações sexuais.  

Mas desde o século XVI, com a dificuldade para alguns casais em cuidar de 

tantos filhos, a pratica do coito interrompido foi aceita pelos partidários da Igreja 

como método contraceptivo até o século XX. 

Segundo Flandrin (Apud COSTA, 2012, p. 31) relata que: 

[...] fora do leito conjugal, o homem era sempre superior à mulher. Mesmo 

durante o ato sexual, ele era considerado o ativo, ao passo que a mulher 

devia se submeter aos seus desejos, ou seja, estava sempre relacionada a 

um comportamento mais passivo. [...] Em relação ao desejo da mulher, era 

necessário que o homem adivinhasse, não sendo permitido que a mulher 

expressasse de nenhuma forma seu desejo carnal. 

E Murano acrescenta (Apud COSTA, 2012, p.32): 

Os textos da Igreja obrigavam o marido a anunciar o desejo à mulher, pois 

ela não podia, de maneira alguma, confessá-lo ou reivindicar qualquer 

direito próprio. Assim, o conceito de recato é fundamental para a 

compreensão da sexualidade ocidental nesse período. 

 Começou a questionar-se, então, o “sêmen feminino” e se ele era ou não 

necessário a geração de uma vida. A conclusão foi que não era necessário, mas que 

era bom para a mulher, e que por conta dele a criança nascia mais bonita. Algumas 

questões começaram então a ser levantadas. Tais como se a mulher era obrigada a 

expelir seu sêmen durante a relação, se o marido deveria prolongar o ato ate que a 

mulher o expelisse, se o casal deveria emitir o sêmen ao mesmo tempo e se a 

mulher poderia recorrer à prática do auto-prazer, se o ato com o marido não 

chegasse até o ponto de ela expelir seu sêmen.  

 A posição que era considerada natural para o ato sexual era com a mulher 

deitada de costas com o homem por cima, reforçando a idéia do homem ativo e da 

mulher passiva. Qualquer outra posição era condenada, e só começaram a ser 

aceitas a partir do século XIV, mas apenas em condições especiais, como no caso 
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de o marido estar muito acima do peso.  

 Até o século XVIII, a vida sexual era vivida de acordo com as normas da 

sociedade cristã. Mas para Montaigne e Brântome (apud COSTA, 2012), até o 

século XVII e até mesmo depois, era comum na realeza o homem ter 

relacionamentos extraconjugais, pois segundo os dois autores, era absurda a idéia 

de se ter com a esposa o comportamento que se tinha com uma amante. 

 A idéia de amor ligada ao casamento começou a ampliar-se no século XIV, 

com o surgimento da classe média em alguns países da Europa. No Ocidente, ainda 

celebrava-se o amor fora do casamento. Segundo Costa (2012, p. 36): “Foi apenas a 

partir do Século XVIII, porém, na Europa, que o conceito de amor começou a ser 

visto de maneira especial e ampliado aos relacionamentos conjugais e à família”. E 

isso foi reflexo de mudanças político-econômicas, quando consolidou-se o Estado 

Moderno, ocorrendo também modificações no campo psicossocial, resultando em 

novas condutas e sentimentos nos seres. A privacidade começou a ser mais 

valorizada em lugar do mundo social e exterior. Ou seja, antes o casamento e a 

sexualidade eram mais pensados em prol do coletivo e não relacionado a 

sentimentos de amor, mas, a partir desse momento, a privacidade e o amor entram 

em cena nos relacionamentos matrimoniais. As pessoas pararam de se guiar pela 

vigilância externa. As escolhas individuais passaram a ser mais valorizadas e 

passou-se a olhar mais para os sentimentos, as emoções, para o diálogo entre as 

pessoas. 

Por volta do século XIX, as famílias passaram a ser menores, com menos 

filhos, o que aumentou a convivência do casal. Os direitos do homem sobre a família 

começaram a diminuir, ao passo que a separação entre os cuidados da casa e com 

os filhos, sendo um papel da mulher e o do trabalho um papel masculino, estava 

cada vez mais demarcada e nítida. E isso colaborou com a idéia de que o mundo 

das atividades é masculino, e o dos sentimentos é feminino. Os casamentos 

deixaram de ser predominantemente por interesses econômicos e passaram a ser 

associados ao amor. 

Costa (2012) diz que as mulheres apreenderam que o único caminho possível 

para se viver era o do matrimônio, que sua vida estava vinculada a isso, assim como 

o papel de cuidadora. Deveria monitorar o casamento. O que podia implicar na 

redução dos desejos da mulher. A virgindade e a fidelidade eram valores associados 

apenas à mulher. A virgindade do homem para se casar não era valorizada e era 
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permitido um maior desejo sexual. Se ele era um bom provedor, era justificável sua 

infidelidade.  

As mulheres foram educadas a serem submissas, primeiro ao pai, depois ao 

marido. Por dependerem dos maridos, muitas mulheres acomodaram-se no 

casamento, e tinham a crença de que um dia todos os sacrifícios, inclusive o de 

reprimir seus desejos pessoais e vontades seriam recompensados.  

A partir da metade do século XX foi repensada a divisão das tarefas dentro do 

casamento, pela maior entrada da mulher no mercado de trabalho, o que levou a 

diminuição da hierarquia. Mas, com os papeis sendo repensados, o que ainda se vê 

inclusive nos dias de hoje é homens e mulheres trabalhando fora, mas ainda assim a 

maior responsabilidade com os cuidados da casa e os cuidados dos filhos serem 

das mulheres.  

Atualmente, vida conjugal não é a única preocupação dos casais, mas 

também a realização e os objetivos pessoais. Por conta disso, a sexualidade dos 

indivíduos mudou, pois eles mudaram a forma de relacionarem-se consigo mesmos.  

Dois grandes eventos foram responsáveis pelas mudanças na área da 

sexualidade. Em 1970 ocorreu a libertação sexual, que levantou questões sobre o 

duplo padrão da sexualidade. A valorização da virgindade da mulher para o 

casamento foi questionada, e o casamento passou a ter mais liberdade, saindo um 

pouco da idéia de ser mantido a todo o custo. Segundo Costa (2012, p. 39): “Com a 

emancipação feminina, passou a ser cada vez mais importante para as mulheres 

poder estudar, ter uma carreira e colaborar de forma ativa no orçamento doméstico”. 

Ou seja, o casamento não é mais o único caminho possível para a mulher “ser 

mulher”. Desejos, ambições, a individualidade e as escolhas da mulher passaram a 

ser mais levadas em conta, inclusive por elas mesmas. A sexualidade começou a 

ser revista e a satisfação dentro do casamento, tanto afetiva como sexual, se tornou 

fundamental. O que é importante atualmente não é apenas a durabilidade de um 

casamento, como no passado, mas também o nível de satisfação do casal. E um 

dos quesitos considerado importante na satisfação conjugal no Brasil, segundo M. B. 

P. Norgren (apus Costa, 2012) é a sexualidade, como também aspectos ligados a 

intimidade como sentimento de bem-estar, segurança, afeto, companheirismo etc. 

Já M. F. Araújo (apus Costa, 2012) diz que a vida sexual do brasileiro é importante 

no casamento, mas não é um fator tão fundamental quanto coisas como o 

companheirismo, o amor ou a amizade. A autora também observou que os 



43 
 

 

brasileiros vivem a sexualidade de forma bem mais conservadora do que a imagem 

que a mídia massa, hipersexualizada. 

 

2.1.2 – A SEXUALIDADE FEMININA NA TERCEIRA IDADE  

 

A Sexualidade é um aspecto importante na vida do ser humano, tanto 

biologicamente, reprodutivamente, quanto pelo prazer, que é relacionado à 

qualidade de vida das pessoas. Muitos fatores podem influenciar a sexualidade, 

como anatômicos, fisiológicos, relacionamentos interpessoais, experiência de vida, a 

cultura que o individuo está inserido, seus valores e o ambiente em que vive.  

Sexualidade, sexo, libido, desejo, não são coisas comumente associadas à 

terceira idade. Na sociedade ocidental contemporânea, a sexualidade está 

associada à juventude. Deve-se ter o corpo esbelto e jovem para ser considerado e 

sentir-se atraente para o sexo oposto, e por não se enquadrar mais nos “padrões de 

beleza” impostos pela sociedade, a mulher idosa pode acabar abandonando sua 

sexualidade. E a sexualidade e a libido são associados apenas ao ato sexual em si. 

Deve ser levado também em consideração que não só se vive os padrões 

sexuais da juventude, bem como os do patriarcado. O mundo sexual é 

prioritariamente voltado aos homens. Ainda existe, em tempos atuais, quem 

defenda, por exemplo, que o homem tem uma necessidade sexual maior que a 

mulher, e mais desejo que esta. O que se agrava também por a sociedade atual 

valorizar a mulher como objeto sexual. Pode-se ver nos mais diversos meios da 

mídia a mulher sendo representada como objeto sexual, e essas mulheres seguem 

um mesmo padrão, altas, magras e jovens. Pode haver o abandono da sexualidade 

entre as idosas por conta da crença de que ela esteja relacionada a um corpo 

considerado belo e jovem. 

Por conta do patriarcado, a mulher fica mais ligada à afetividade e ao amor 

materno, e acaba reprimindo o amor erótico e a sexualidade. Ainda hoje acredita-se 

que quando a mulher envelhece, torna-se assexuada e que abandona seus desejos, 

que sua libido morre. Esse pensamento dificulta e muito a vivência da sexualidade 

para as idosas.  

As mulheres que hoje estão na terceira idade viveram em uma época de ainda 

maior repressão sexual do que a de hoje em dia. Apesar dos avanços da 

mentalidade da geração atual nessa área, ainda se está longe de atingir a igualdade 
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sexual entre homens e mulheres. Messina (2004), diz que vive-se em uma cultura 

hipersexualizada, onde todos são forçados a ter uma vida sexual feliz, mas, no 

passado, a prioridade era a reprodução, não o prazer. O que acontece, então, com a 

sexualidade da mulher na terceira idade? 

Assim como cada ser vivencia a velhice de maneira única, assim também o é a 

sexualidade. A sexualidade em idosos não pode ser completamente definida, e nem 

tem fórmulas específicas para ser vivenciada. Na terceira idade será vivenciada de 

acordo com as imagens que o indivíduo construiu ao longo de sua vida sobre esses 

dois aspectos (vide capítulo I). Se a idéia que tem de ambas é negativa, não viverá 

esta fase nem sua sexualidade de maneira plena. A idéia que o individuo tem sobre 

o envelhecimento pode afetar sua sexualidade. Ao se pensar a sexualidade na 

terceira idade, deve-se levar em consideração as crenças e valores do idoso, que 

foram construídas ao longo de sua vida, começando na infância, com grande 

influencia de sua família, que segundo Minuchin (apud COSTA, 2012, p. 15): “[...] 

sendo a família o agente psicossocial que garante um sentido de pertinência e 

diferenciação, bem como a inserção no quadro da cultura e no grupo social, ou seja, 

em seu processo de socialização.” 

Por a velhice ser uma nova fase da vida, com demandas próprias, diferentes 

das fases anteriores, não se pode esperar viver a velhice exatamente como se viveu 

as outras fases, incluindo a sexualidade. Há perda da sensação tátil, o vigor não é o 

mesmo, nem os hormônios. No caso das mulheres, acontece a menopausa, o 

período que ela perde sua capacidade reprodutiva, que traz sintomas como: secura 

vaginal, calores, alterações psicológicas, disfunção urinária. A elasticidade da vagina 

também diminui, o que pode juntamente com a diminuição da lubrificação, causar 

desconforto no ato sexual. A menopausa costuma ocorrer por volta dos 50 anos e, 

segundo Fleury (apud COSTA, 2012, p. 9) “[...] é um período bastante delicado no 

que se refere à sexualidade”, pois, por terem perdido a fertilidade, as mulheres 

podem se sentir frágeis, com menos valor e com sentimento de inutilidade. A 

chegada da menopausa também pode ser sentida por algumas mulheres como a 

perda do objetivo principal do ato sexual, a reprodução. E isso pode gerar um 

sentimento de culpa em relação aos seus desejos sexuais, o que afeta a 

sexualidade. A relação da menopausa com a sexualidade irá variar de mulher para 

mulher. Podem surgir também sensações de alívio por não terem mais de se 

preocupar com a reprodução. 
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Outras questões físicas que podem influenciar na sexualidade são, segundo 

Bento (apud Costa, 2012, p.10):  

[...] aumento da propensão a miomas, nódulos nas mamas e infecções do 

trato urinário, o que pode afetar a confiança e o conforto sexual, levando a 

uma diminuição da libido e a mudanças na pele, distúrbios do sono, insônia, 

irritabilidade, depressão, ansiedade, osteoporose, entre outras alterações. 

A imagem corporal é formada a partir de experiências pessoais e da relação 

do corpo de cada um com outros corpos. Messina (2004, p. 47) levanta uma 

questão:  

Como os sujeitos estão estruturando sua auto-imagem, que sentimentos 

fazem conflito ou conciliam-se com essa imagem que nos é imposta de um 

corpo perfeito, sarado, e que parece ocupar em nosso psiquismo o lugar e a 

função dos ideais? 

 O idoso faz uma reflexão sobre seu corpo que vai envelhecendo, essa nova 

imagem que lhe vem no espelho, e busca seus limites e possibilidades. A 

consciência sobre esse novo corpo influi diretamente na vivência da sexualidade 

nessa fase, pois o indivíduo reflete se está ou não desejável para o outro. O idoso 

pode estranhar seu corpo, que pode afetar sua autoimagem. Ele precisa entender 

como se ajustar a esse novo corpo, o que consegue realizar da mesma forma do 

passado e o que precisa de adaptações.  

Segundo Macedo e Kublikowski (apud COSTA, 2012, p. 22): 

As pessoas preferem acreditar e se apegar à ilusão de “eterna juventude” e 

à conseqüente não aceitação do envelhecimento que, claramente, serve 

apenas para alimentar quadros de depressão, problemas conjugais, 

disfunções sexuais, entre outros.  

 A auto-estima do individuo, como ele avalia sua aparência e atratividade tem 

influencia direta no bom desenvolvimento da sexualidade e da afetividade, e ambas 

estão obviamente presentes na terceira idade, pois “são a essência de nossa 

atividade enquanto humanos” (COSTA apud MESSINA, 2004, p. 48), e a 

sexualidade está intrinsecamente ligada ao corpo. Não se pode esperar viver a 

terceira idade com um corpo de vinte, ou quarenta anos, e nem ter a sexualidade 

destas idades. Cada fase da vida traz um corpo diferente, e maneira diferentes de se 

conviver com ele e de viver a sexualidade, e ambos devem ser vividos de acordo 

com a fase em que se encontra, não forçando, exigindo, e se martirizando por não 

estar mais em épocas anteriores da vida. “O sujeito que envelhece bem é aquele 

que conta também com seus recursos internos para modificar e pode direcionar sua 
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libido frente a novas situações, reinventar seus modos de satisfação sexual, de 

acordo com seus desejos pessoais.” (MESSINA, 2004, p. 49). Para viver a 

sexualidade na velhice plenamente, o sujeito deve se desprender dos padrões da 

juventude, utilizando de deus recursos internos para tal, e ir descobrindo, o que essa 

fase da vida lhe reserva nesse âmbito.  

 Por ser a velhice uma fase de maior interiorização, de olhar para dentro, de 

encontrar um sentido para a vida (vide Capítulo I), a capacidade de se compreender 

nessa época é mais elevada. Com uma boa estrutura interna, o idoso tem toda a 

capacidade de se compreender e compreender sua sexualidade mais do que em 

outras fases da vida, quando se está voltado mais para o externo.  

 B.M.King (apud COSTA, 2012) diz que durante a terceira idade as relações 

sexuais vão diminuindo gradualmente, mas, muitas vezes, não por problemas 

fisiológicos, e sim emocionais, ou relacionadas ao estilo de vida. Já E.O. Laumman, 

A.Paik e R.C. Rosen (apud COSTA, 2012, p. XXIII) argumentam que: 

“[...] é após a menopausa e a andropausa que as pessoas se sentem mais 

livres para ter relações sexuais com mais prazer, já que não têm mais 

preocupação com a gravidez e, em geral, também têm mais tempo para 

dedicar ao seu parceiro”.  

 Palaia (apud COSTA, 2012), defende que com a maturidade a pessoa passa 

a se conhecer mais, entender melhor seu corpo e suas necessidades, com maior 

respeito ao seu tempo e ao tempo do parceiro, por conta da intimidade e 

amadurecimento do casal, permitem-se experimentar outras formas de sexualidade, 

ao invés de ficarem apenas na forma genital.  

 Independente de como se viva a sexualidade na terceira idade, nem todas as 

pessoas têm um parceiro, ou parceira fixos. Conforme a idade vai avançando, ocorre 

um fenômeno de desequilíbrio de gêneros que Paschoal (Apud COSTA, 2012) 

chama de “pirâmide invertida da solidão feminina”, em que ocorre a diminuição do 

número de homens disponíveis para um relacionamento. Segundo dados do IBGE, 

em 1999 para cada 100 mulheres idosas, havia 84 homens idosos. Entre as pessoas 

de 60 a 64 anos, o número era de 100 mulheres para 89 homens, e dos 80 anos 

para cima, a razão era de 100 mulheres para 68 homens. (IBGE, 2007, apud 

COSTA, 2012). Além do número reduzido de homens, os que eram casados e se 

separam, rapidamente encontram outro relacionamento, que pode inclusive ser com 

uma mulher que ainda não está na faixa da terceira idade, e as mulheres tendem a 
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escolher alguém que esteja na sua faixa de idade, ou que seja mais velho, o que 

diminui mais as possibilidade de mulheres idosas heterossexuais conseguirem um 

relacionamento ou parceiro sexual. Costa (2012) ressalta a importância de se pensar 

se existe uma abertura para buscar-se outras formas de prazer, que não seja 

voltada somente para a genitalidade, ou que dependam de um parceiro ou parceira 

para acontecer. 

 Segundo estudo realizado por Abdo et al. (apud COSTA, 2012), com 1.271 

mulheres brasileiras acima de 18 anos, a falta de desejo sexual foi a queixa mais 

freqüente. E o problema vai se agravando com relação à faixa de idade. Entre as 

mulheres acima de 41 anos, esta foi a queixa de 47% delas, que sobe para 73% 

entre as mulheres com mais de 61 anos. 

 Segundo Costa (2012):  

Diversas pesquisas (Caridade, 2005; Fleury, 2004; Cairoli, 2004; Pellegrini 

Jr, 1999; Pitelli, 1997; Bruns e Almeida, 1994), confirmam a informação de 

que, a não ser em casos patológicos, não há obstáculos para a prática 

sexual até a morte. Os órgãos sexuais, como os demais órgãos durante o 

processo de envelhecimento, também sofrem alguma perda com o passar 

dos anos, mas isso não significa, de forma alguma, que param de funcionar. 

E mesmo com a população acima de 50 anos sendo cada vez maior, com a 

capacidade física para ter uma vida sexual ativa, e com uma mudança de visão 

sobre a sexualidade, que passou de apenas reprodutiva, a ser vista também como 

forma de prazer, ainda há preconceitos acerca da sexualidade na terceira idade.  

Há um grande número de formas em que o indivíduo na terceira idade pode 

viver sua sexualidade, entre elas está à sexualidade negada, que é ligada aos 

estereótipos e preconceitos que vêm sendo criados ao longo da história, e a 

sexualidade imposta, que é exagerada e otimista, tendo relação com a sexualidade 

vivida na sociedade de hoje, a “hipersexualisada”. A primeira forma tem maior 

ligação com o passado, com formas de pensar que os seres ainda não conseguiram 

se desvincular, e a segunda, uma ligação com o presente, com a forma de se viver a 

sexualidade na atualidade. Nenhuma das duas se mostra vantajosa. Como forma de 

se mudar a mentalidade do passado, a sexualidade do presente ainda não é uma 

forma saudável de vivência para tal, independente da idade. Ainda mais levando-se 

em consideração que vive-se essa forma sexual do presente, onde todos são 

obrigados a ter uma vida sexual feliz, com muito da mentalidade do passado, cheia 

de preconceitos, com questões ainda muito fortes, ligadas ao patriarcado e ao 
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machismo.  

De acordo com o estudo realizado por Costa (apud PASCHOAL, 2012, p. 95): 

A maneira de se lidar com os desejos e a sexualidade entre homens e 

mulheres é bastante diversa e parece que, com o envelhecimento, essas 

divergências se tornam mais evidentes. Como se percebe nos depoimentos 

das mulheres, a necessidade de ter relações sexuais, muitas vezes, é 

sublimada por meio de outras atividades cotidianas que geram prazer, como 

ir ao shopping, fazer pintura, conversar com as amigas, entre outras coisas. 

Outra possibilidade que relatam é o sentimento de alívio por não precisarem 

a todo custo manter uma atividade sexual constante. Sentem-se mais livres 

na velhice para ter a atitude de dizer “não” e dar um fim na relação de 

submissão. A falta de prazer e de desejo normalmente já as acompanhava 

desde a juventude, mas permanecia “camuflada” de alguma forma. 

 Ainda segundo pesquisa da autora, os homens pesquisados têm o desejo por 

uma vida sexual ativa, que acaba impossibilitada por recusa da esposa ou por 

dificuldades no relacionamento. E diz ainda que: 

A imersão nesses valores mais tradicionais masculinos e femininos faz as 

mulheres realmente “perderem” o interesse pela relação sexual (genital), 

embora continuem desejando atividades que são muito mais 

individualizadas (ir ao shopping, fazer pintura, conversar com amigas, sair 

para dançar, etc.) [...] (COSTA, 2012, p. 98) 

 Para a melhor contextualização do que foi apresentado até agora, e por esse 

estudo ser arteterapêutico de abordagem junguiana, no próximo capítulo serão 

apresentadas questões referentes à Arteterapia, e os principais conceitos da 

Psicologia Analítica. 
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CAPITULO 3 

ARTETERAPIA 

 

Imagem 4 – Preenchimento 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Neste capítulo será apresentado de forma breve o que é arteterapia, com foco 

nas modalidades expressivas e suas aplicações, suas propriedades, suas 

indicações, o que podem ativar e o que podem movimentar. Por se tratar de 

arteterapia com abordagem junguiana, este capítulo também trará de forma 

resumida alguns dos principais conceitos da Psicologia Analítica. 

Arteterapia é, basicamente, utilizar a arte de forma terapêutica. Através do 

uso de diversas modalidades expressivas, símbolos são plasmados. Esses símbolos 

são oriundos do inconsciente, uma área muito profunda da psique humana, e que, 
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portanto, a consciência não tem conhecimento de seus conteúdos. Esse tipo de 

produção torna-se eficaz porque os símbolos não passam pela consciência crítica, 

como a fala algumas vezes passa. Pode pensar-se em dizer ou não dizer certo tipo 

de coisa, mesmo em uma terapia, mas, por não se ter consciência do símbolo e do 

que ele pode representar, ele vem “puro” do inconsciente. A produção, análise e 

confronto com esses símbolos, permite a comunicação entre consciente e 

inconsciente, e este processo leva à pessoa a novos e melhores padrões de 

funcionamento, através da resolução de conflitos internos, melhor compreensão de 

si mesmo, estruturação e expansão de sua personalidade. Os conteúdos do 

inconsciente que vão aos poucos vindo à tona formam a compreensão que “vai 

progressivamente ampliando a personalidade do indivíduo que se permite criar” 

(PHILIPPINI 2013, p. 49) 

Para interpretar essa simbologia, o arteterapeuta precisa ter conhecimento 

em diversas áreas, como o expresso nos registros da AATA (Associação Americana 

de Arteterapia – 2003), e como ressalta Philippini (2013): 

Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em 

terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias 

psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas 

e sobre o potencial curativo da arte. (PHILIPPINI, 2008, p. 12) 

Os símbolos que surgem nas produções artísticas expressam o interior de 

quem os produz, como conflitos internos, potencialidades, questões há muito tempo 

esquecidas que podem estar tendo reflexos em sua vida atual e que, segundo 

Philippini (2013, p.14), a descoberta gradual de tais conteúdos “amplia 

possibilidades de estruturação da personalidade, ativa potencialidades e contribui 

para a construção de modos mais harmônicos de comunicação, interação [...]”. A 

estruturação da personalidade é o que Jung chama de processo individuação, ou 

seja, se tornar um indivíduo. A finalidade do processo de individuação é o 

desenvolvimento da personalidade individual (NAGEM, 2013). Isso não significa 

buscar a perfeição, mas se tornar consciente de sua realidade psicológica única, e 

isto inclui estar ciente das próprias limitações. Os seja, os defeitos não 

desaparecem, mas eles são compreendidos, e vivenciados de forma mais 

harmoniosa, sendo também parte do ser. 

Jung (apud NAGEM, 2013, p. 22) diz que “a individuação tem dois princípios: 

em primeiro lugar, é um processo interno e subjetivo de integração e, em segundo, é 
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um processo igualmente indispensável de relacionamento objetivo... nenhum, pode 

existir sem o outro...” 

A Arteterapia é uma aliada ao processo de individuação, pois propicia o 

autoconhecimento, desenvolve potenciais, ajuda a resolução de conflitos internos e 

de problemas pessoais, colabora com a transformação pessoal, traz autoconfiança 

etc. 

O símbolo, segundo Philippini (2013, p. 18): 

Tem uma função integradora e reveladora do eixo de si mesmo-ego (eixo 

ego-self) entre o que é desconhecido (inconsciente individual) e o coletivo e 

a consciência. O símbolo aglutina e corporifica a energia psíquica, 

permitindo ao indivíduo entrar em contato com níveis mais profundos e 

desconhecidos do seu próprio ser e crescer com estas descobertas. O 

símbolo constelado com a ajuda dos materiais expressivos dinamiza e 

facilita a estruturação e transformação dos estados emocionais que lhe 

deram origem. 

Essa simbologia que é plasmada através do processo arteterapêutico está 

dentro de nós. Não é algo que surge através do processo, mas sim algo que 

aparece através dele. Essas imagens estão presentes nos sonhos por exemplo. Os 

sonhos são manifestações do inconsciente que através deste se comunica com a 

consciência. Se a comunicação entre consciente e inconsciente for bloqueada, 

estiver precária, ou sem a devida atenção e a energia do inconsciente não conseguir 

fluir para o consciente, podem ocorrer doenças, tanto físicas quanto psicológicas.  

De acordo com Neumann (apud PHILIPPINI, 2013), o consciente e o 

inconsciente agem de formas distintas. Quando algo que está no inconsciente 

precisa ser explicado, os símbolos unem-se ao redor desse objeto desconhecido e 

cada um desses símbolos revela algo sobre este objeto. Deve então se 

compreender este grupo de símbolos em torno deste centro, para compreender-se o 

que os símbolos estão tentando mostrar. 

A abordagem junguiana, segundo Philippini (2013, p. 15): 

Parte da premissa que os indivíduos, no curso natural de suas vidas, em 

seus processos de autoconhecimento e transformação, são orientados por 

símbolos. Estes emanam do self, centro de saúde, equilíbrio e harmonia, 

representando para cada um o potencial mais pleno, a totalidade da psique 

e a essência de cada um. Na vida, o self, através de seus símbolos, precisa 

ser reconhecido, compreendido e respeitado.  

 Ainda segundo a autora, em Arteterapia com abordagem junguiana, suportes 
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e materiais são oferecidos para que a energia psíquica plasme símbolos em 

diversos tipos de criação.  

E esse material simbólico produzido pode ser amplificado, ou seja, o símbolo 

que for considerado significativo passa a ser feito em outras modalidades 

expressivas, para assim se aumentar a consciência sobre ele, amplificando o 

entendimento sobre tal. O símbolo é usado então, como chamou Philippini (2013), 

como imagem-guia, e vai ligar o consciente e o inconsciente, e através da criação de 

novas imagens a transformação será facilitada e ativada.  

 

3.1 MODALIDADES E ESTRATÉGIAS EXPRESSIVAS 

Dentre as diversas modalidades expressivas utilizadas em arteterapia, as 

mais comuns, segundo Philippini (2009) são: 

 

• Colagem 

É operacionalmente simples e de baixo custo e possui muitas possibilidades 

plásticas e estéticas. Além de imagens de diversas origens, como jornais, revistas, 

embalagens, podem ser utilizados também materiais como: panos, fitas, botões, 

elementos da natureza, fazendo uso de uma técnica mista. A colagem é indicada no 

inicio do processo arteterapêutico, pois é uma linguagem simples, e ajuda a vencer 

as barreiras e defesas iniciais, como a de se achar não sabendo desenhar ou pintar.  

 Não são apenas as imagens que trazem conteúdos simbólicos nas colagens, 

mas também a forma como as figuras foram colocadas, a relação entre elas, a 

ocupação no suporte e a relação das cores. 

 Pode ser utilizado por diversas cronologias, é estruturadora, ordenadora, 

integradora, dando a possibilidade de uma organização espacial e da descoberta de 

novas configurações. 

 

• Fotografia 

Fotografias e suas reproduções são registros, arquivos, pistas, partes, 

fragmentos de um “dicionário de emoções” com verbetes e ícones afetivos 

para nos indicar as trilhas, expressar e reviver afetos. Estas são algumas 

das principais funções da fotografia no processo arteterapêutico. (ibdem, p. 

30) 

 A fotografia em arteterapia pode ser trabalhada através de fotos que 
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pertençam ao cliente, como fotos de família, de determinada cronologia da sua vida 

como a infância, adolescência, ou qualquer fotografia que possa ser um 

desencadeador de memórias e afetos. Trabalhar artisticamente uma fotografia (com 

a original sendo preservada e o trabalho sendo feito em cima de uma cópia que 

pode ser ampliada para uma maior área de base) faz aquele momento parado no 

tempo ganhar movimento, e o transforma. Esse processo pode propiciar que 

aflorarem coisas há muito tempo esquecidas, o que pode ser vantajoso para o 

processo arteterapêutico, por ajudar a recolher dados da biografia da pessoa e 

recuperar núcleos saudáveis, podendo auxiliar a resolver conflitos, pendências 

antigas que estavam esquecidas, auxiliando assim no processo de individuação.  

A fotografia também pode ser trabalhada na forma um de ensaio fotográfico, 

em conjunto com a criação de personagens, sendo disponibilizados figurinos e 

adereços para a pessoa ou grupo acompanhados. Esta modalidade auxilia no 

fortalecimento da autoimagem e na expressão de conteúdos inconscientes.  

Ao trabalhar-se a fotografia como suporte, ou seja, fazendo interferências 

artísticas na fotografia impressa, outras diversas linguagens podem ser utilizadas, 

como a pintura, desenho e colagem. Também neste caso ajuda-se a fortalecer a 

autoimagem e “facilita insigts sobre a própria personalidade” (ibdem, p. 33) 

Neste contexto, o uso da fotografia permite uma melhor percepção da auto 

imagem, a restauração do percurso biográfico, renovação e ampliação de um olhar 

estético, o resgate de memórias afetivas. (Ibdem) 

 

• Pintura 

 A pintura ajuda na liberação e na fruição do processo criativo. Para pintar, 

deve-se deixar fruir, permitir-se abrir mão do controle. Quanto mais líquido for o 

pigmento utilizado na pintura, menos o controle que se tem sobre ele. Há tintas, 

como a tinta a óleo e a tinta acrílica que permitem um maior controle sobre o 

material, por serem mais consistentes.  

A pintura proporciona intensa mobilização emocional causada pelas 

experimentações com a cor e, também, pelos eventos de natureza física 

que propicia, pois a cor como fenômeno físico apresenta ativos 

correspondentes fisiológicos, uma vez que as cores quentes são 

acidificantes e aceleram o metabolismo, e as cores frias são alcalizadoras e 

tendem a tornar o metabolismo mais lento. (ibdem, p 39 e 40). 

 Materiais para pintura: 
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- Tinta Acrílica: Solúvel em água, cores com um certo brilho, grande gama de cores 

disponível no mercado e de rápida secagem. 

- Tinta a óleo: Solúvel em solvente, tóxica, e de secagem lenta. Não costuma ser 

indicada em trabalhos arteterapêuticos, mas pode ser utilizada se o cliente solicitar, 

ou se ele já tiver uma fluência com o material.  

- Tinta plástica: utilizada em artesanatos, solúvel em água e de secagem rápida. 

- Aquarela: Solúvel em água. Pode vir em forma de pastilhas ou em tubos. É mais 

fluida e líquida. Possui transparência e leveza. A secagem varia de acordo com a 

quantidade de água utilizada para diluir a tinta. 

- Tintas artesanais: Podem ser feitas de diversas formas, utilizando pigmentos mais 

baratos (pó xadrez), ou pigmentos próprios para tintas artísticas e os misturando em 

água e cola. Tinta de PVA branca também pode ser utilizada. Esta tinta é chamada 

de têmpera vinílica. Há também uma enorme variedade de formas de se fazer a 

têmpera clássica, utilizando o pigmento e o adicionando em uma mistura de gema 

de ovo, água, olho de linhaça e fungicida para uma maior durabilidade. Gotas de 

óleo de cravo podem ser adicionados para se neutralizar o cheiro do ovo. Essa 

receita possui variantes, utilizando-se o ovo inteiro, por exemplo. 

- Guache: Solúvel em água. Uma tinta muito comum, mas as nacionais não 

costumam ter uma boa qualidade, o que faz a tinta ter uma aparência opaca e 

perder um pouco da intensidade da cor depois de seca. 

- Nanquin: Solúvel em água. Uma tinta líquida e de pigmentação intensa.  

- Naturais: Feitas com coisas naturais, como sumo de couve, de beterraba, de 

Jamelão, chá preto, café etc. 

- Tinta de tecido: Além dos tecidos, pode também ser utilizada em papeis. 

 As superfícies utilizadas para se pintar, variam de acordo com o material a ser 

utilizado, entre os suportes mais comuns estão: telas, papéis, tecido, madeira.  

 A pintura em arteterapia possibilita a mobilização de emoções, facilita a 

fluência e a expressão de afetos, ativa o fluxo criativo, facilita a liberação de 

conteúdos inconscientes, desbloqueia, dissolve, expande, é de fácil 

operacionalidade.   

 

• Desenho 

 O desenho é uma modalidade expressiva a qual os clientes podem 

apresentar uma certa resistência inicial. Philippini (2009, p. 48) observou “adultos 
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bastante bem articulados em sua vida cotidiana, com desenhos muito regredidos e 

infantis”. E explica que isso acontece por conta de o desenho ser uma linguagem 

que exige um refinamento da observação, o que torna-se difícil atualmente, por 

conta da cultura urbana que está muito acelerada, o que torna a observação 

dispersa e apressada  

O desenho permite expressar histórias pessoais com clareza, apenas 

utilizando a configuração linear da imagem. [...] documenta a subida gradual 

do conteúdo inconsciente até a consciência, da forma de expressão difusa 

até a forma objetiva que torna claro o tema simbólico a ser trabalhado. O 

desenho conta a história, configura o símbolo e facilita a compreensão no 

nível da consciência. (ibdem, p. 49, 50 e 51). 

 Dentre os materiais mais utilizados para a modalidade expressiva desenho, 

em arteterapia as mais comuns são: Giz de cera, lápis de cor, grafite, carvão de 

desenho, caneta hidrocor, caneta de gel, pastel seco, pastel oleoso, penas ou 

canetas nanquim. 

 As habilidades que são utilizadas na escrita são as mesmas que são 

utilizadas para se desenhar, ou seja, a pessoa que escreve tem plena capacidade 

de desenhar.  

O desenho em arteterapia possibilita a expressão conceitual através da 

forma, percepção espacial, percepção das relações luz-sombra, delimitar e designar, 

expansão do movimento gráfico, delinear e configurar, objetividade, percepção de 

ponto-linha-traço, coordenação psicomotora entre figura/fundo, coordenação viso-

motora. (ibdem) 

 

• Costura, bordado, tecelagem 

 O surgimento da tecelagem perde-se no tempo. Começou por uma 

necessidade de cobrir e proteger o corpo, mas com o passar do tempo foi virando 

também uma forma de expressão artística.  

 Existe uma ampla gama de possibilidades de aplicação da tecelagem em 

arteterapia, podendo ser utilizado em diversas cronologias, e também em casos 

graves, com o cliente estando acamado por exemplo. 

 Entre os materiais de tecelagem, os mais comuns em arteterapia são: Fios de 

espessura e texturas diversas, fitas, tiras de tecido, cordões, ráfia, tiras de garrafa 

pet, tiras de papel. (ibdem). 

 Em arteterapia, a tecelagem possibilita reunir, tramar, estruturar, integrar, 
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relacionar, ordenar, urdir, organizar, desembaraçar. (ibdem) 

 As atividades com costura e bordado podem causar uma certa resistência 

inicial, muitas vezes por mulheres, por conta de questões culturais, como a 

desqualificação feminina, e o rebaixamento desse tipo de atividade, sendo 

consideradas atividades menores.  

Mas, ultrapassado este primeiro choque [...] é possível ver estes grupos 

mergulhados no processo criativo deste mundo de linhas e agulhas, 

compartilhando reminiscências e transitando neste território, ancestralmente 

identificado com, o “principio feminino”. (ibdem, p. 65) 

 Casoy (apud Philippini, 2009) diz que bordar e costurar são uma forma de 

desacelerar, o que vai na contramão da velocidade da sociedade atual, e Philippini 

(idem) acredita que essas modalidades podem ser “consideradas compatíveis com 

práticas de meditação em movimento” (idem, p. 65). 

 Os materiais utilizados mais comumente em arteterapia na modalidade 

costura são: Linhas de retroz, linhas de carretel, linhas de novelo de bordado, 

aviamentos diversos, como botões, rendas, laços, fitas. 

 O bordado é um pouco mais complexo que a costura, pois cada ponto de 

bordado tem sua forma específica e os movimentos necessários são mais 

complexos. Entre os materiais para o bordado estão: Linhas de algodão para 

bordado, linhas de seda, fitas, ráfia, barbante colorido ou natural, lã, torçal. 

 A costura a mão em arteterapia proporciona a reunião de segmentos, 

gradualidade, paciência, delicadeza, minúcia, lentidão, ritmo harmônico, ordenação. 

 

• Modelagem 

 A modelagem possui algumas dificuldades operacionais por trabalhar o plano 

tridimensional, por isso não é ideal para ser utilizada no inicio de um processo 

artetererapêutico, mas sim apenas depois de algumas vivencias no plano 

bidimensional, a não ser que o cliente já possua uma vivencia prévia com a 

modelagem. 

 A argila é um material orgânico que pode ser utilizado de maneira mais 

simples e livre, para se modelar uma infinidade de objetos, ou peças mais 

complexas que podem ser levadas à queima em um forno cerâmico. Segundo 

Philippini (2009, p. 72): “a argila mobiliza intensas e ativas conexões arquetípicas, e 

seu manuseio pode despertar energias ancestrais, extremamente mobilizadoras. 
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Assim, demanda cuidados e atenção para ser inserida no percurso arteterapêutico”.  

Em arteterapia, a modelagem em argila proporciona:  

Percepção, ativação de elementos arquetípicos, relaxar e liberar a tensão, 

percepção de tridimensionalidade, desenvolvimento da coordenação 

motora, consciência de volume, peso e temperatura, percepção tátil, ativa a 

agilidade e flexibilidade manual e coordenação motora. (ibdem, p. 74). 

Também ativa com facilidade conteúdos inconscientes, e remete à memórias 

muito antigas, incluindo aquelas referentes ao inconsciente pessoal. Por esses 

motivos, antes de se trabalhar com argila, torna-se produtivo anteriormente utilizar 

de outros materiais para modelagens, que serão descritos a seguir. 

Outros materiais para modelagem comuns em arteterapia são: 

 Papier Mâché, que pode ser preparado manualmente ou comprado pronto; 

Durepoxi, Massa artesanal de modelagem, que pode ser feita a partir de uma 

mistura de farinha, água, sal, desinfetante e glicerina; Massa de Biscuit, que pode 

ser feita ou comprada pronta; Modelagem com jornal e plástico, boa para ser usada 

na criação de personagens, inclusive em tamanho real; Massa para crianças 

comestível, sendo preparada com 1 lata de leite em pó, 1 lata pequena de 

achocolatado, açúcar na mesma quantidade da lata de achocolatado, 1 vidro 

pequeno de leite de coco, chocolate, ou suco de laranja.  

 Pelos trabalhos em modelagem terem uma aparência muito real, podem 

intensificar processos de compreensão, auxiliando em um rápido auto-

conhecimento. A modelagem contribui em atividades de reabilitação motora, facilita 

a transição do abstrato ao concreto, inicia a percepção de volume, propicia a 

percepção de tridimensionalidade e ativa a percepção tátil. (Ibdem). 

   

• Mosaico 

 Pela modalidade expressiva do mosaico precisar de uma organização e 

ordenação de pequenos fragmentos de materiais, sua prática auxilia a organização 

de conteúdos internos. Reunindo os cacos na atividade plásticas, reúne-se seus 

próprios pedaços internos, ajudando assim numa nova formação de estrutura do ser.  

 Os materiais para se fazer mosaicos são dos mais diversos: Fragmentos de 

azulejos, de embalagens plásticas, cacos de vidro, pedaços de papel, conchas do 

mar, pedras, espelhos, miçangas, casca de ovo, pedaços de madeira, cascas de 

arvores, sementes, E.V.A., é indicado o uso de uma boa cola para colar os 
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fragmentos. Os suportes também são diversos, como isopor, papel panamá, CD, 

suporte de eucatex. No caso de se utilizar materiais mais pesados, como fragmentos 

de azulejos, o uso de argamassa para uma melhor definição, fixação e acabamento 

é indicado, porém é um processo mais complicado.  

 O mosaico em arteterapia permite: Reunir, ordenar, ressignificar, reencantar o 

olhar, percepção espacial, reutilizar e integrar. (ibdem). 

 

• Construção 

 Essa modalidade expressiva é bem complexa, pois demanda uma estrutura 

interna organizada. Se a pessoa não estiver com uma boa ordenação interna, isso 

será refletido em sua construção.  

 Uma atividade muito usada na modalidade construção em arteterapia é a 

Caixa do Self, ou self-box, que auxilia na projeção de conteúdos inconscientes.  

Cada objeto criado é plasmado por nossa energia vital e a configura de uma 

determinada forma. Neste sentido, caixas são objetos essencialmente 

organizadores e estruturadores, pois seu formato propicia o campo 

simbólico do continente, a ordenação e as possibilidades de compreensão 

do jogo interno/externo, velar/desvelar, proteger/expor... (ibdem, p. 90). 

 As caixas podem ser utilizadas por diversas idades e em diferentes momentos 

do processo arteterapêutico, e podem conter um tema, como Caixa da Infância, 

Caixa do Feminino, Caixa da Família etc.  

 Outras formas de se trabalhar a construção em arteterapia são através de 

maquetes e de sucata. Os dois permitem a utilização de materiais reaproveitáveis. A 

construção com sucata é uma técnica com certa dificuldade operacional por serem 

utilizados diversos objetos, com diferentes materiais e diversos tamanhos, sendo um 

desafio formar uma estrutura com equilíbrio a partir de uma gama tão diferente de 

materiais.  

 As instalações também podem ser inclusas na modalidade de construção, 

onde um espaço, como uma sala por exemplo, é ocupado por objetos, obras, a fim 

de formar um contexto.  

 A modalidade construção pode propiciar: Edificação, reunião, integração, 

composição, ordenação, equilíbrio, edificação, construção, reconstrução, agregação. 

(ibdem). 

 



59 
 

 

• Criação de personagens 

 Dentro de cada ser habitam vários personagens. Todas as pessoas vivenciam 

suas próprias histórias e são contadores delas, e ouvintes das histórias do próximo. 

Criar personagens em arteterapia é deixar esses seres virem à tona, favorecendo e 

ativando conteúdos que antes estavam no inconsciente. 

 Uma das formas mais utilizadas na criação de personagens em arteterapia é 

através de máscaras, que são feitas para cobrir o rosto, mas acabam revelando 

muitas coisas. A máscara está ligada a dois conceitos junguianos: a persona, que é 

a “mascara” que é posta para viver em sociedade, e a sombra, que são lados 

ocultos e desconhecidos de cada um.  

Há diversas formas de se fazer máscaras em arteterapia. Pode ser feita a 

partir do rosto da própria pessoa, através de atadura gessada, podendo ser 

trabalhada em cima dessa base em seguida, pode ser feita inicialmente em argila, 

tirado um molde e trabalharndo em cima, máscaras de papel, máscaras compradas 

prontas que podem ser enfeitadas pelo cliente. 

 A criação de bonecos também se faz presente na criação de personagens, e 

uma técnica bem comum é a criação de fantoches de papier mâché, que podem ser 

feitos tanto para as mãos, como apenas para os dedos. Esta modalidade é bem 

ampla, podendo ser realizadas de diversas formas e em diversos tipos de suportes, 

até nas modalidades de duas dimensões, como o desenho. A elaboração da 

personagem também poderá variar, e podem ser inseridas outras modalidades para 

o auxilio e amplificação, como a escrita criativa, onde pode se contar a biografia do 

ser criado.  

 A criação de personagens no contexto arteterapêutico possibilita: A ativação 

do imaginário, percepção de informações de níveis inconscientes, ativação da 

expressividade e da comunicação simbólica, estruturação e elaboração de 

conteúdos inconscientes, ordenação espacial, integração de segmentos, integração 

de várias linguagens plásticas e expressivas. (ibdem). 

 

• Escrita Criativa 

Considero que a “escrita criativa” tem uma importante função no processo 

arteterapeutico: escrever para compreender a si mesmo..., pois as 

palavras guardam em sua essência imagens diversas, que podem surgir em 

associações livres, produtos da singularidade e da subjetividade de cada 
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um. (ibdem, p. 111) 

 Uma forma de se trabalhar a escrita criativa é permitindo que uma palavra 

gere mais palavras, uma técnica criada por artistas do movimento Surrealista, 

chamada de escrita automática. Essa técnica ajuda no desbloqueio criativo. Essa 

linguagem expressiva também pode ser trabalhada como desdobramento de outros 

trabalhos arteterapêuticos, onde a pessoa escreve sobre seu trabalho, sobre o 

processo de criação, como se sentiu etc. Palavras chaves podem ser 

disponibilizadas ao cliente, como forma de desencadear o processo de escrita 

criativa. 

 Uma forma muito produtiva de escrita criativa é a construção de um caderno, 

chamado de “self-book” ou “livro do self”, todo confeccionado pelo cliente, ou 

comprado pronto para ser personalizado, e depois sendo preenchido página por 

página, com suas escritas, como um “livro de sua vida”. Um livro feito à mão 

“movimenta aspectos arquetípicos em sua construção” (idem, ibdem). 

 “No processo arteterapêutico, a escrita estabelece as pontes entre processos 

primários e secundários de elaboração psíquica, oferecendo vias de acesso gradual, 

para que os conteúdos inconscientes aflorem à consciência” (idem, ibdem), e 

permite: a ordenação de temas, interação entre o campo simbólico de imagens e 

palavras, fluência de comunicação, diálogo silencioso entre fragmentos de si 

mesmo, escrita como geradora de imagens plásticas, documentário de afetos, 

escrever para compreender, simplicidade operacional, acesso gradual a conteúdos 

inconscientes, escrita como desenho de sons internos ou externos, desbloqueio 

criativo. (ibdem) 

 

• Contação de histórias 

 Os contos trazem narrativas universais e são oriundos do inconsciente 

coletivo. O inconsciente humano é repleto de imagens primordiais, chamadas de 

arquétipos e os mitos são uma explicação de como esses arquétipos são ativados 

dento do ser. Os contos trazem evidencias da memória humana e ajudam a 

compreender o mundo tanto externo quanto interno, auxiliando também no processo 

de individuação.  

Os contos apresentam-se com matéria prima similar a que constitui os 

conteúdos oníricos presentes nos sonhos e funcionam também como fonte 

de sabedoria, comunicação e entendimento do mundo incomensurável do 
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inconsciente. A trama e os personagens dos contos, pela estruturação 

arquetípica que apresentam, oferecem a possibilidade de movimentar, 

transformar e harmonizar a energia psíquica de quem ouve. (ibdem, p. 118). 

 Os contos, desde a antiguidade, são utilizados para fins medicinais, existindo 

em várias culturas a figura do contador de histórias. Os contos também são 

utilizados em forma de ensinamentos. Podem transmitir questões referentes a 

dilemas existenciais do ser humano, os contos neste contexto serão transculturais, 

não se limitando as fronteiras geográficas. 

 O trabalho com contos em arteterapia possibilita: Desenvolvimento da 

criatividade, apresentação gradual conflito x solução, propiciar reflexões e insights, 

interação lúdica, ampliação da percepção pelo contato com questões arquetípicas e 

transculturais, contatar eventos comuns à dimensão humana, ativar o imaginário, 

favorecer o autoconhecimento, ativação e desenvolvimento da comunicação oral. 

(PHILIPPINI, 2009). 

  

• Vídeo 

 A utilização de vídeo em arteterapia é um ótimo recurso de “identificação, 

reconhecimento e transformação da autoimagem” (ibdem, p. 126). É um ótimo 

recurso para clientes institucionalizados, que acabam tendo sua autoimagem 

enfraquecida, e podem se ver e se reconhecer novamente, e em movimento. O 

vídeo oferece uma reflexão da autoimagem.  

O vídeo propicia um efetivo recurso de reconhecimento da autoimagem, 

documentando os processos singulares de comunicação, para posterior 

resgate, observação e avaliação destas informações. Estas possibilidades 

fortalecem a percepção da própria identidade, pelo dialogo com a 

autoimagem e com suas inúmeras facetas de apresentação. (ibdem, p. 

127). 

 No contexto arteterapêutico, a utilização de vídeo possibilita uma percepção 

da autoimagem, percepção da própria identidade, orientação espacial, ativação da 

percepção global do ambiente, senso de composição, definição de enquadramento 

de uma situação, ativação do olhar/observação, experiências com imagens em 

movimento, agilidade narrativa. (PHILIPPINI, 2009). 

  

• Consciência corporal 

 Exercícios de relaxamento são fundamentais no processo arteterapeutico. Os 
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clientes chegam acelerados, estressados, dispersos e tensos as sessões, sendo de 

extrema importância um relaxamento prévio para um bom andamento do trabalho, e 

isso inclui também o relaxamento do areterapeuta. (PHILIPPINI, 2009). 

 Entre os exercícios que auxiliam neste processo estão a imaginação ativa, 

automassagem, contrair e relaxar diferentes partes do corpo etc. O relaxamento 

também terá graus diferentes, desde mais superficial, de olhos abertos, médio, de 

olhos fechados e sentado, e profundo, deitado de olhos fechados. (PHILIPPINI, 

2009) 

 “Assim, o trabalho de consciência corporal em Arteterapia está a serviço da 

fluidez, da flexibilidade, do relaxamento, da serenidade, do centramento, das 

atitudes essenciais para o mergulho na própria profundidade psíquica”. (ibdem, p. 

132) 

 A consciência corporal em arterapia possibilita a percepção para as atividades 

do processo arteterapeutico, relaxamento, consciência proprioceptiva, 

desaceleração dos ritmos vitais, consciência dos movimentos respiratórios, 

expressão através do simbolismo corporal de imagens plásticas, consciência dos 

pontos de articulação do próprio corpo, reconhecimento de potenciais e limites 

corporais, centramento, enraizamento, e vitalização. (PHILIPPINI, 2009). 

Para o processo arteterapêutico ocorrer de forma satisfatória deverá ocorrer o 

desbloqueio criativo do cliente, que é facilitado pela apresentação adequada dos 

materiais, e do diagnóstico feito no inicio do processo. Diagnóstico esse não relativo 

à doenças, como é o uso comum dessa palavra, mas sim à busca pelo que move 

aquela pessoa ou grupo. O diagnóstico ajudará a descobrir quais são as áreas que 

estão bloqueadas, e quais os meios mais fluidos.  

As linguagens expressivas guardam em si um potencial curativo e 

transformador e através do uso de seus materiais expressivos em 

estratégias e técnicas especificas, são produtivas aliadas para facilitar o 

percurso de compreensão e transformação pela via de imagens, produzidas 

no processo arteterapeutico. (ibdem, p. 137). 

Após a criação simbólica, um conteúdo que se mostrar significativo pode ser 

amplificado. Arteterapeuta e cliente irão tentar desvendar o significado de tal 

conteúdo, podendo contar com pesquisas sobre ele, e a criação de outra versão do 

conteúdo em uma linguagem artística diferente. Durante esse processo a 

compreensão de o porquê aquele material surgiu, e o que ele quer dizer vai 
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aumentando, e a pessoa vai evoluindo. Compreendendo melhor certos aspectos em 

sua vida, que pode melhorar, modificar, mudar os padrões de comportamento. O 

arteterapeuta é então um acompanhante em todo esse processo. A linguagem 

expressiva será escolhida a partir da facilidade de quem cria com tal material e do 

que está sendo preciso ativar naquele momento, pois cada atividade artística ativa 

campos específicos, tanto físico como psiquicamente, ou seja, dando atenção a 

singularidade de cada um. As linguagens expressivas ajudam a estimular à 

criatividade e também a desbloquear e trazer à tona conteúdos que estavam na 

sombra. A sombra abriga questões reprimidas e desconhecidas da psique humana, 

e podem ser trazidas à consciência através do processo arteterapêutico. 

Em arteterapia, o paciente colabora ativamente com seu processo e suas 

produções, algo palpável, ajudam a superar a dor que pode surgir pela perda da 

idealização do ego, e também oferecem um “continente estável” (Philippini 2013) 

para emoções destrutivas ou agressivas que algumas pessoas possam ter. 

Muitas pessoas chegam ao processo arteterapêutico com diverso número de 

travas e bloqueios relacionados ao fazer artístico, como achar que não sabem 

desenhar, ou não sabem fazer nada manual ou relacionado às artes. E isso está 

relacionado ao valor que a sociedade atual dá ao fazer artístico. Desde a escola 

pessoas são tolhidas nessa área, a começar pelo currículo de artes ser muito pouco 

valorizado, considerado algo apenas recreativo, a “matéria que não reprova”, algo 

que as escolas são obrigadas a ensinar apenas para cumprir com as leis da 

educação. As crianças pequenas ainda são estimuladas artisticamente, mas isso vai 

diminuindo quando vão crescendo, e a carga horária para as matérias consideradas 

mais importantes vão aumentando. O que obviamente é prejudicial, pois o ensino de 

arte ajuda inclusive no pensamento abstrato, o mesmo utilizado na matemática. Sem 

contar com as questões mais subjetivas, como a externalização de sentimentos e a 

educação destes, o plasmar dos símbolos, direcionamento da energia psíquica entre 

outros. Sem a devida atenção a essas áreas psicoafetivas na escola, as crianças 

são educadas apenas intelectualmente, o que pode ser extremamente prejudicial, 

trazendo reverberações na vida futura.  

Byington (apud ROSÁRIO, 2013) diz que a educação está focada no 

intelectual-racional, com uma super valorização das funções pensamento e 

sensação, ficando a intuição e o sentimento em segundo plano, o que torna a 

educação superficial, pois sem vivenciar o que está sendo aprendido, o conteúdo 
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será apreendido apenas no nível racional e logo será esquecido. E, segundo o autor, 

essas atitudes são um “veneno que paralisa a criatividade e a verdade [...]” (p. 118). 

Outra problemática para a criatividade são os meios de comunicação, que 

bombardeiam as pessoas com milhões de imagens todos os dias, por todos os 

lados, convencendo que as pessoas precisam consumir e consumir cada vez mais e 

que tudo pode ser comprado pronto, e todos consomem, tentando preencher algo 

dentro de si, que não sabem exatamente o que é, e não entendem porque o 

sentimento de vazio não passa, ou não é preenchido a nenhum custo. Um dos sinais 

de que as pessoas estão sedentas por expor sua criatividade, há muito oprimida, é a 

febre dos livros de colorir para adultos. Que com belas imagens já prontas (o que já 

tira o bloqueio inicial de que a produção pode ficar feia) e produzidas em massa, 

suprem, mesmo que minimamente, esse desejo artístico “entalado na garganta da 

atualidade”...  

Então, um dos papeis iniciais do arteterapeuta é desmistificar e quebrar esses 

bloqueios com que certos pacientes podem chegar ao setting arteterapêutico, 

acreditando, por exemplo, que fazeres artísticos são apenas para pessoas que 

nascem com um dom. Certamente algumas pessoas nascem com um dom maior 

para certos tipos de áreas como, música, artes, matemática, aprendizado de línguas, 

mas isso não tira a possibilidade de quem quer que seja ser bom nesses âmbitos. 

Para o inicio do trabalho arteterapêutico, linguagens artísticas mais simples são 

indicadas, para o paciente conseguir fruir na linguagem e na atividade, sem 

aumentar seu bloqueio, gerando a conclusão errônea de que não sabe fazer nada e 

de que aquilo não foi feito para ele. Segundo Rosário (2013), o bloqueio de algumas 

pessoas ao processo arteterapêutico pode se estender por um longo período, o que 

acaba levando o arteterapeuta a atuar no campo verbal/racional, e isso pode levar a 

uma descaracterização do tratamento. 

Lima (2013, p. 89) diz que: 

O exercício da criatividade transforma o dia a dia comum em uma 

experiência quase sobrenatural, de modo que percebemos o potencial 

ilimitado que habita em cada ser humano, possibilitando a transcendência 

em situações limites, de superar obstáculos aparentemente intransponíveis. 

A certeza desta capacidade de reinventar, improvisar, adquirida com a 

continuidade no processo criativo, transforma nossas vidas e, onde a 

doença e a depressão reinavam, começam a aparecer a alegria de viver e 

um sentimento de realização e paz. 
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3.2 PSICOLOGIA ANALÍTICA 

O contexto arteterapeutico aqui exposto é de base junguiana. Alguns dos 

principais conceitos da teoria junguiana são: 

 

O modelo junguiano da Psique 

Segundo Jung, a psique seria composta de várias esferas com um centro em 

comum, composta em camadas, sendo a camada mais superficial a consciência, 

onde encontra-se o Ego. As camadas mais internas correspondentes aos níveis 

mais profundos do inconsciente. Na espera intermediária se encontra o inconsciente 

pessoal, onde estão os complexos, que são “agrupamentos de idéias dotados de 

uma carga emocional que afeta a consciência” (GRINBERG 2003, p. 67). Nas 

camadas mais profundas se encontra o inconsciente coletivo, composto pelos 

arquétipos. Toda a personalidade, ou seja, tudo o que foi citado é regulado pelo Self, 

ou Si-Mesmo. Ego e Self estão ligados através do eixo Ego-Self. 

 

Ego-self 

“Jung descobriu que existe uma espécie de centro regulador e coordenador 

da nossa vida psíquica, que corresponde simbolicamente à imagem de Deus que 

temos em nós, à qual ele denominou Self (ou, em português, Si-Mesmo)” (Ibden, p. 

41 e 42). 

O Ego é o centro da consciência humana, não existem consciência sem o 

Ego. É o responsável pelas tentativas de adaptação na vida. Ele avalia, organiza, 

critica, sente o significado das situações que ocorrem na vida de acordo com o 

padrão de funcionamento da consciência no momento. (ibdem). 

A memória faz parte do Ego, estando relacionada à aprendizagem e à 

capacidade de realizar várias coisas ao mesmo tempo e relacioná-las. É graças a 

memória que as pessoas são conscientes de si mesmas, e se lembram do que 

fizeram no passado e o que planejaram para o futuro, e é pela consciência de si 

mesmo que se pode existir.  

Isso quer dizer que para dar um sentido à existência, é necessário estar 

consciente dela. Por intermédio do ego cada um tem a consciência de que 

existe e o sentimento de ser idêntico a si mesmo. Essa identidade do ego 

consigo mesmo é baseada na consciência das percepções do próprio 
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corpo. (ibdem, p. 69) 

 Para Jung a consciência não é imutável, e sim algo em desenvolvimento, e 

deve ser vista sempre em relação ao contexto histórico e cultural ao qual está 

inserida. Por ser parte da realidade histórica, não pode ser avaliada de modo 

objetivo. 

 A consciência evolui, desenvolve-se, adoece, precisa de cuidados. Ela se 

forma a partir do inconsciente e vai se desenvolvendo de acordo com alguns 

arquétipos. Quanto mais próxima do inconsciente estiver a consciência, maior é seu 

grau de indiferenciação e a pessoa é mais guiada pelos instintos, pelo prazer ou 

desprazer. Ao longo da vida, a consciência vai ganhando cada vez mais autonomia 

do inconsciente. Quando o ser humano nasce, o ego encontra-se dentro do Si-

Mesmo, o que faz com que o ego tenha uma atitude passiva, e exista uma colisão 

com as necessidades corporais do bebê e o meio ambiente. Na infância, o ser 

começa a se estabelecer como sujeito, o ego começa a se separar do Si-Mesmo, e 

vai se desenvolvendo a partir de choques com o mundo externo e interno, 

começando assim uma atitude ativa perante ao mundo. O ego vai se formando a 

partir da busca das soluções para o atendimento dos desejos e necessidades do 

ser. “O caminho para o crescimento é feito a partir dos conflitos, medos e 

frustrações” (ibdem, p. 71) 

 O ego está sujeito às influencias do inconsciente, e às vezes é tomado pelos 

aspectos inconscientes, e é alterado por estes. Assim como o ego também pode se 

defender desses aspectos, tentando evitar pensar em determinado assunto, ou 

deixando certas coisas de lado. Mas quando, algo é excluído da consciência é 

chamado de repressão, que é um mecanismo de defesa. E o que foi reprimido passa 

a fazer parte da Sombra. 

 É na idade adulta que configura-se a máxima separação do ego e o Si-

Mesmo, e o ego atinge o seu grau máximo de independência, mas, ainda assim, 

continua a receber as influencias do inconsciente. A partir da meia idade, o Ego 

começa seu retorno ao Si-Mesmo, onde então o ser passa por uma fase de 

interiorização. 

 A separação do Ego em relação ao Si-Mesmo para formar a consciência e o 

Ego segundo Byington (apud GINBERG, 2003, p. 173) “é o principal produto de toda 

a atividade arquetípica”. Os símbolos são intermediadores neste processo. Com a 

separação entre Ego e Si-Mesmo é formado o eixo Ego-Self, ou Ego-Si-Mesmo. 
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Esse eixo realiza a comunicação do inconsciente com o consciente, que ocorre por 

meio de símbolos, que os une. Conforme a pessoa vai amadurecendo, o Ego vai 

adquirindo independência do Si-Mesmo, mas eles não perdem a conexão. O Ego vai 

se tornando o centro da consciência, e o Si-Mesmo o centro da totalidade psíquica, 

o que inclui o inconsciente. Se durante sua formação o eixo ego-self sofrer algum 

dano o individuo pode experimentar sentimentos de baixa autoestima, de não-

aceitação de si mesmo, chegando ao ponto de achar que não merece viver, se o 

dano for grande. 

 “A função principal da consciência e do ego é a adaptação à vida, tanto 

interior quanto exterior. Viver tende a se tornar mais fácil à medida que a 

consciência aumenta e o ego se estrutura”.  (ibdem, p. 72). Além disso, o 

desenvolvimento da consciência e do ego também tem como objetivo a existência. 

Para uma auto-compreensão, é necessário criar significados que fazem algum 

sentido, e a capacidade de criá-los e de dar sentido à existência estão relacionados 

à capacidade de simbolização da consciência e do ego. 

Potencialmente a personalidade de cada individuo já está presente nele no 

seu nascimento e cada um já vem ao mundo com um determinado 

equipamento arquetípico que, encontrando os estímulos adequados no 

meio ambiente, vai permitir sua adaptação à realidade. Esse programa 

arquetípico que constitui nosso ser em potencial, ao qual Jung denominou 

Self ou Si-Mesmo, abrange a personalidade total, com sua parte consciente 

e inconsciente. (ibdem, p. 154). 

 O Si-Mesmo é responsável por coordenar os vários aspectos da 

personalidade, pela caracterização da individualidade e pela busca da melhor forma 

de adaptação possível. É o que cada ser é em sua totalidade. Jung relaciona o Si-

Mesmo com o arquétipo do “Deus-homem interior”. Ele acredita que Deus é um 

conceito, uma idéia de grande valor psicológico que existe dentro de cada um. 

“Trata-se de uma imagem psíquica da totalidade transcendente do ser humano”. 

(ibdem, p. 157). Se a imagem do Si-Mesmo é projetada, surgem as idolatrias e as 

idealizações, o endeusamento tanto de pessoas, de idéias ou de objetos.  

  

Arquétipo 

Através de suas experiências e da de seus pacientes, Jung percebeu que as 

pessoas não possuíam apenas memórias pessoais, mas também conteúdos 

referentes à imaginação coletiva humana, as quais ele denominou de arquétipos.  
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Os arquétipos constituem uma espécie de matriz, uma raiz comum a toda a 

humanidade e da qual emerge a consciência. Essa descoberta significou o 

reconhecimento de duas camadas no inconsciente: a pessoal e a 

impessoal, ou transpessoal, o inconsciente coletivo. (ibdem, p. 134). 

 O inconsciente coletivo é como uma herança, que todos os indivíduos 

carregam, composta de imagens mitológicas de todas as épocas, de todos os povos. 

É a memória coletiva da humanidade, a qual todos têm acesso. Todos nascem com 

o inconsciente coletivo, e o inconsciente pessoal só é formado depois do 

nascimento. O inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique humana e 

do inconsciente, e é nele que se encontram os arquétipos. Os arquétipos são: 

“formas universais coletivas, básicas e típicas da vivência de determinadas 

experiências recorrentes, que expressam a capacidade criativa única e autônoma da 

psique.” (ibdem. P. 136). Os conteúdos coletivos são aquilo que é considerado como 

o senso comum. 

 O arquétipo é um potencial de repetição de uma experiência. Por ele, as 

pessoas são levadas a repetir situações típicas de comportamento, adquirindo 

certas experiências. Ele dá expressão a energia psíquica e organiza a manifestação 

desta, dando um significado simbólico que liga as percepções externas às vivências 

internas, liberando a energia psíquica e guiando as ações do ser, de acordo com o 

significado dado pelo arquétipo. É através das imagens de cada pessoa que o 

arquétipo mostra como a psique experimenta as ocorrências físicas, ele abrange 

então tanto a esfera biológica quanto a espiritual. (ibdem). 

 Todos possuem uma predisposição arquetípica para desempenhar papéis e 

todos são guiados pelos arquétipos. Impulsionados por eles, as pessoas fazem 

escolhas e tem determinado tipo de atitude diante das situações. O arquétipo não 

traz a experiência em si, mas sim o potencial para a vivência de certos papeis e 

situações de uma determinada forma. É como se fosse uma base, um suporte, para 

ajudar a passar por certos tipos de situação.  Os arquétipos são experienciados 

através das imagens de sonhos, e fantasias, nos rituais ao longo da vida, e através 

dos complexos. Como o arquétipo possui uma carga própria de energia, quando 

surge através de um sonho, ou fantasia, ou na vida, exerce um poder de influência, 

podendo levar o individuo a agir como se estivesse possuído por um instinto. 

Quando um arquétipo tem sua energia ativada, atrai os conteúdos da consciência, 

“acumulando em torno de si as idéias e experiências emocionais que compõem o 
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complexo pessoal”. (ibdem, p. 139). 

 Um arquétipo pode ser ativado quando a pessoa se vê em uma situação ou 

em contato com a pessoa que passa por ela, como por exemplo, uma mulher que se 

torna mãe ou uma pessoa que tem que cuidar de uma criança pequena são 

relacionados ao arquétipo da Grande Mãe, e o bebê também vivenciará este 

arquétipo, pela relação próxima que tem com a pessoa. 

 Atuando de maneira positiva, o arquétipo é relacionado à criatividade 

humana, trazendo inspiração, propiciando uma revelação. E de maneira negativa, 

apresenta rigidez, fanatismo e possessão. Quanto mais rígida for a postura da 

consciência, menores são as chances de adaptação. Se o ego não conseguir entrar 

em contato com o inconsciente, e não for capaz de reconhecer o arquétipo, será 

criado um complexo. “Um exemplo claro de possessão exercida pelos arquétipos do 

inconsciente coletivo pode ser visto nos sintomas agudos de uma psicose. Os 

arquétipos, com sua força, invadem a consciência e tomam o lugar do ego”. (ibdem, 

p. 141). 

 Um arquétipo não pode ser reduzido a uma fórmula nem totalmente definido, 

há apenas tentativas de explicá-los. E uma delas é de que “um arquétipo implica a 

possibilidade de fazer uma conexão significativa entre a consciência e o 

inconsciente, por meio da compreensão e integração do símbolo criado por ele”. 

(ibdem, p. 141). O arquétipo pode tanto causar sintomas quanto ser a cura. Se o ego 

falha em interpretar o arquétipo, resulta numa atitude que lhe será inadequada, e 

uma tradução correta traz inspiração e transformação. (ibdem). 

  

Sombra 

A Sombra é composta de conteúdos que já pertenceram à consciência e é um 

dos arquétipos que mais influenciam o Ego, pois ele acredita que está em débito 

com esses aspectos que foram postos na Sombra. “Por essa razão, negligenciar a 

nossa própria Sombra nos traz um sentimento de culpa”. (ibdem, p. 145). O ser 

humano tende a tentar afastar da consciência coisas que são consideradas ruins, 

aquilo que a cultura em que se encontra desaprova de alguma forma, as fraquezas, 

e sentimentos que podem trazer frustração.  

O que é menos valorizado na personalidade são as inferioridades de cada 

um, os complexos afetivos, que possuem uma espécie de autonomia e um poder de 

possessão. Pelos complexos fazerem parte da parte mais frágil da adaptabilidade da 
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estrutura da personalidade, o contato com a Sombra costuma ser doloroso. No nível 

em que a Sombra tem menos controle das emoções, o comportamento torna-se 

mais arcaico, podendo se tornar incapaz de julgamento ou autocrítica. (ibdem). 

A dificuldade em se encarar a própria sombra encontra-se no fato de que as 

pessoas preferem manter suas imagens “boas” de si mesmos, enquanto a Sombra 

mostrará seus lados “ruins”, reprimidos e ignorados. Então para se entrar em contato 

com a Sombra, deve-se primeiramente levar em conta sua existência e aceitá-la. 

Segundo Jung (apud GRINBERG, 2003, p. 147) “uma pessoa não se ilumina 

simplesmente imaginando figuras de luz, mas iluminando a escuridão”. E para que 

isso ocorra, é necessário um contato com a Sombra. 

O Ego possui mecanismos de defesa inconscientes para evitar o contato com 

a Sombra, entre eles a projeção, a negação e a repressão, que fazem os conteúdos 

da Sombra não entrarem em contato com o consciente. Mas os aspectos da Sombra 

não podem ser ignorados para sempre e essas defesas uma hora começam a falhar, 

e a Sombra “cobra o preço” pelo uso dos mecanismos de defesa e por ter sido 

ignorada havendo então sentimentos de culpa, ansiedade, depressão e até sintomas 

físicos. Quando mais a Sombra for reprimida, de forma mais agressiva ela se 

manifestará, e os sintomas serão piores. 

Mas não é só de aspectos negativos que a Sombra é formada. Nela também 

encontram-se qualidades positivas da personalidade que foram reprimidas.  

O encontro com a Sombra é uma das passagens essenciais na análise 

junguiana, pois por meio dele é que os complexos poderão ser integrados, 

as projeções retiradas e a energia necessária para o desenvolvimento do 

ego restituída. (Ibdem, p. 149). 

 Quando confrontada, o poder e o tamanho da Sombra são diminuídos, e ela 

pode tornar-se uma aliada.   

 

Animus e Anima 

Homens e mulheres possuem partes um do outro em sua psique. A parte 

feminina psicológica no homem chama-se Anima, e a parte masculina psicológica na 

mulher chama-se Animus, ambas encontram-se no inconsciente. A Anima é a 

reunião das experiências que o homem teve relacionando-se as mulheres ao longo 

dos milênios, e será projetada inicialmente na figura materna, posteriormente, pode 

ser transferida para outras figuras femininas presentes na vida do homem. E como 
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as projeções podem ser exageradas, pode haver um hiato entre a mulher real e a 

fantasia criada pela Anima, o que pode trazer decepções. Se o homem não 

consegue tirar sua projeção da Anima da primeira em que ele projetou, no caso a 

mãe, irá transferir essa projeção da figura materna para todas suas companheiras, e 

poderá ter um comportamento infantil na relação. A Anima pode atuar de forma 

negativa ou positiva. De forma negativa “o homem tem uma vaidade exagerada, 

alterações de humor, explosões emocionais, caprichos”. (ibdem, p. 151), e de forma 

positiva a Anima traz sensibilidade, sensualidade, ternura e paciência. 

O Animus é a reunião das experiências que as mulheres já tiveram com os 

homens ao longo dos milênios. Está relacionado ao modelo de homem que a mulher 

espera encontrar. A primeira pessoa que recebe a projeção do Animus é a figura 

paterna, e depois será transferido para outras figuras masculinas da vida da mulher. 

Atuando de maneira negativa o Animus manifesta retórica, intelectualidade 

indiferenciada, rigidez e autoritarismo nas opiniões, e de maneira positiva, o 

desenvolvimento da criatividade, sendo um mediador entre a consciência e 

inconsciente e trazendo uma sensação de autoconfiança e força intelectual. 

“É muito importante o desenvolvimento da Anima e do Animus positivos, uma 

vez que sua função psicológica principal é estabelecer uma ponte entre os mundos 

consciente e inconsciente, possibilitando uma relação dialética entre ambos.” 

(ibdem, p. 153). A Anima e o Animus são arquétipos que tem uma ligação com as 

raízes históricas e estão relacionados com o relacionamento com o sexo oposto e 

com as relações afetivas. 

 

Individuação 

 Jung percebeu que tudo que acontece na vida do ser humano é em prol da 

realização da totalidade como seres no mundo, seus sentimentos, as pessoas com 

que se relaciona, suas escolhas. E chamou a busca por essa totalidade de 

individuação, que é a meta do desenvolvimento psíquico. (ibdem) 

O processo de individuação dá-se quando a personalidade sofre uma grande 

transformação, e o Si-Mesmo, que é o centro da totalidade psíquica, toma o lugar do 

Ego, que é o centro da consciência.  

 O processo de individuação é o objetivo da vida dos seres e a “realização da 

totalidade individual, com a integração de todos os aspectos de nossa personalidade 

originária” (ibdem, p. 176). De forma mais simples, a individuação significa tornar-se 
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um individuo, aquele que não se divide. E tornar-se você mesmo, o que de fato se é 

em sua totalidade.  

A individuação não deve ser confundida com individualismo. A individuação 

acontece no coletivo, pois o homem não é um ser separado. “O processo de 

individuação deve levar a relações coletivas mais intensas e não ao isolamento”. 

(ibdem, p. 176 e 177). Para Jung a cultura desenvolve-se e transforma-se, mas para 

que isso aconteça, é necessário que o individuo esteja desenvolvido, para assim ter 

novas idéias, e ter condições de transformar o coletivo. O objetivo final da 

individuação é a integração ente consciente e inconsciente, e para isso ocorrer, a 

identidade pessoal desvincula-se da Persona, que são as máscaras usadas para se 

conviver com o coletivo, mas que podem fazer com que se fuja da individualidade. 

Na individuação o Ego é assimilado pelo Si-Mesmo. Essa integração, na verdade, é 

impossível de ser alcançada, mas pode ser buscada como uma meta.  

“Com a individuação, muitos dos problemas que surgem já não são mais os 

conflitos egóicos do desejo, mas as dificuldades que dizem respeito a questões 

fundamentais coletivas, morais, filosóficas e religiosas”. (ibdem, p. 177). A 

individuação não ocorre de forma passiva, ela precisa da colaboração ativa do Ego, 

que deve ir em busca deste objetivo.  

O caminho da individuação é único para cada um, pois cada pessoa é única. 

Assim como a resolução dos problemas, os significados das experiências serão 

únicos para cada ser. 

 Para demonstrar aspectos do processo arteterapêutico na prática, no próximo 

capítulo serão apresentados trechos da casuística do estágio em arteterapia com 

mulheres na terceira idade, contextualizando assim os três primeiros capítulos deste 

estudo.   
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CAPÍTULO 4 

VIVENCIANDO EROS 

 

Imagem 5 – Entrega 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 Neste capítulo serão apresentadas de forma resumida sessões de Arteterapia 

realizadas com um grupo de mulheres na terceira idade, escolhidas aquelas 

consideradas mais relevantes em consonância com o tema apresentado nesta 

pesquisa. 

 

4.1 O ESTÁGIO  

O estágio, requisito parcial necessário para a obtenção do título de 

especialista em Arteterapia, pela Clinica Pomar, ocorreu no período de 12/09/15 a 

21/08/15, inicialmente com uma hora e meia de duração por sessão, que ocorriam 

uma vez por semana, e nas treze últimas sessões com duração de duas horas por 

sessão. Ocorreu na Paróquia de São Joaquim, no Bairro do Estácio, Rio de Janeiro. 

Nas primeiras sessões, quando o grupo ainda era aberto a receber novas pessoas, 

o número de participantes chegou a seis mulheres. O grupo de mulheres ficou com 

cinco participantes, com idades variando de 69 a 85, com uma delas saindo ainda no 

início do processo por motivo de mudança de residência. No meio do percurso, outra 

participante abandonou o grupo sem apresentar seus motivos.  

O processo ocorreu em três ciclos. O primeiro chamado ciclo Diagnóstico, 

com 15 sessões de uma hora e meia cada, com o objetivo de conhecer e entender o 
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grupo, achar uma questão psicodinâmica em comum entre todas, o que as movia, e 

também seu estilo criativo observado através da experimentação plástica, para 

saber em que linguagens artísticas possuíam mais facilidade. O segundo ciclo 

chamado de Estímulos Geradores, ocorreu em 15 sessões de uma hora e meia 

cada, onde foram utilizados campos simbólicos relativos às questões sobre o 

feminino em imagens, músicas, contos, poesia, vídeos e passeio a uma exposição. 

O terceiro ciclo, processo Auto Gestivo, que ocorreu em 13 sessões de duas horas 

cada uma, onde as participantes escolheram o que gostariam de fazer. Elas 

decidiram então fazer uma colcha de retalhos, o que durou todo o tempo deste ciclo.  

 

4.2 CICLO DIAGNÓSTICO 

 Dentre as questões observadas no ciclo diagnóstico, destacou-se um receio 

na utilização dos materiais expressivos e plásticos pelas participantes. Perguntavam 

se poderiam cortar as imagens, fitas, e algumas vezes restringiam-se a alguns 

materiais, até ser dito para elas que poderiam utilizar também de todos os outros ali 

dispostos. Uma das senhoras nunca estava segura de seu trabalho, sempre 

perguntava se deveria botar algum outro elemento, o que combinava, e sempre 

prestava atenção se estava sendo observada, fosse durante as atividades, ou 

durante os relaxamentos que antecediam as atividades. Algumas das participantes 

disseram não saber fazer a atividade proposta ou não saber fazer nada. Diziam 

também que seus trabalhos estavam horríveis. Mas isso não as impediu de fazerem 

as atividades em nenhum momento. Todos esses comportamentos sugerem uma 

falta de auto-confiança e um senso de desvalia. Os desenhos de figuras humanas 

apresentavam contornos fracos, indicando a possibilidade de uma auto-imagem 

prejudicada.  

 Em uma das sessões a proposta foi que criassem uma personagem, uma 

“boneca”, utilizando modalidade expressiva mista, de desenho e colagem com 

diversos tipos de materiais. Deveriam dar um nome e contar a sua história. Algumas 

das participantes deram o nome de outras participantes do grupo para suas 

personagens, não contaram histórias, apenas falaram algumas informações sobre 

as bonecas, em uma ou duas frases. Além dos traços fracos, a maioria fez um 

desenho pequeno em relação ao papel, o que também sugere problemas com a 

autoimagem, indicando uma percepção de estar-se sem visibilidade e diminuídas de 

alguma forma. Uma das senhoras ficou colocando defeitos em sua personagem, e 
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surgiram comentários como:  

-“Minha boneca não tem cintura, como eu”. 

-“A minha parece uma criança”. 

- “A minha parece uma cobra”. 

- “A sua parece uma criança levada”. 

 

Imagem 6 – Boneca I 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Imagem 7 – Boneca II 

 

Acervo pessoal da autora 

  

 Durantes sessões diferentes, três participantes demonstraram tristeza por 

terem tornado-se viúvas. Uma das mulheres teve que abandonar o processo, pois 

ficou viúva e foi morar com seu filho,  que não a tratava bem e não tinha paciência 

com ela, o que a fez voltar a morar sozinha, mas sua casa era longe do local onde 
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aconteciam os encontros. 

  

Imagem 8 - Fogo 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 Em uma das sessões foi perguntado a elas que papeis desempenhavam no 

dia a dia. Uma delas disse que era o de “dona de casa”, mas que não gostava, que 

prefere costurar. Outra disse que também desempenhava o papel de “dona de 

casa”, cuidadora e artesã. Mantiveram assim o estereótipo da mulher que trabalha 

em casa e cuida das pessoas. Uma delas ainda trabalhava fora, mas mesmo assim, 

dentro dos papeis femininos valorizados por tantos anos, de dona de casa, 

cuidadora, responsável pela manutenção do lar etc.  

 

Imagens 9 e 10 – Personagem I e Personagem II 

 

Acervo pessoal da autora 
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Durante este ciclo, começaram a fazer transferências para as facilitadoras, 

Uma das participantes disse que uma das arteterapeutas parecia sua neta e outra 

disse que uma parecia sua filha. Uma segunda ficou associando as facilitadoras com 

suas filhas até o final do processo. 

Aos poucos, o receio com o uso dos materiais foi diminuindo até desaparecer 

completamente, demonstrando uma maior auto-confiança, fortalecimento e entrega 

ao processo arteterapêutico. As falas sobre não saber fazer as atividades ou não 

saber fazer nada ainda existiam, mas diminuíram de frequência. Uma das senhoras 

que falava bastante que não sabia fazer nada, durante todo o processo, contou que 

tem uma prima que diz que a participante não sabia fazer nada, mas essa prima 

havia feito vários cursos e sabia fazer várias coisas. Apesar de dizer por muitas 

vezes que não sabia fazer nada, sempre fazia as atividades e gostava do resultado, 

dizendo que o seu havia ficado lindo. 

Imagem 11 - Guirlandas 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 

4.3 ESTÍMULOS GERADORES 

 Neste ciclo, tristeza e depressão foram temas presentes em algumas 

sessões. Uma das participantes começou a falar de sua depressão, que começou 

quando ficou viúva. Outra senhora disse que precisava de alegria na vida e chegou 

triste em uma das sessões, onde foram feitas máscaras. A partir daí, seu animo 

melhorou até o final do processo, apenas demonstrando tristeza quando uma amiga 

sua estava internada no CTI. Segundo ela: “A máscara tira a tristeza”.  

 Para a sessão de construção de máscaras, foi utilizado como estímulo 

algumas fotos das máscaras utilizadas na “Comedia Dell Arte”, e foram fornecidas 

máscaras brancas como base. As duas participantes presentes nunca haviam usado 
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máscaras na vida. Uma delas falou sobre o bloco de carnaval do Pinel (hospital 

psiquiátrico), e que tomava conta de um “pirado”, mas que ele não iria agüentar sair 

neste bloco. Pode-se perceber aqui uma analogia interessante, entre a máscara 

(persona) e a loucura, que é quando o ego, o centro da consciência, está fragilizado 

e o inconsciente invade a consciência.  

 

Imagem 12 - Máscaras 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 Em uma das sessões do ciclo dos Estímulos Geradores foram utilizadas 

músicas que falavam sobre a mulher, de diversas formas (“Folhetim”, com Gal 

Costa; “Terezinha”, com Zizi Possi; “Mulher”, de Erasmo Carlos. “Maria Maria” de 

Milton Nascimento; “Ai, que saudades da Amélia”, de Ataulfo Alves; “Dona”, com 

Roupa Nova e “Garota de Ipanema”, de Vinicius de Moraes e Tom Jobim). A 

atividade plástica foi uma colagem a partir da música ou das músicas que mais as 

tocaram.  

Todas as participantes fizeram alguma referência à música “Amélia” em suas 

colagens. Uma das mulheres disse não ter achado a “Amélia” dentre as imagens 

dispostas, mas botou a outra mulher, a que era vaidosa. Outra, enquanto 

compartilhava sua produção, dizendo ter feito algo bem alegre, pois precisava de 

alegria e que estava procurando o que trouxesse bom astral, lembrou que o pai e a 

mãe gostavam da música. A terceira idosa representou a “Amélia” de uma forma 

diferente da descrita na música. Segundo ela, era uma “Amélia” num cavalo, feliz da 

vida, indo para o Egito para encontrar o amor de sua vida. Das três participantes 

presentes, duas disseram que dentre as músicas apresentadas, sua preferida era 

“Amélia”, e a outra disse ser “Mulher” de Erasmo Carlos.  
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 A mulher que não representou diretamente “Amélia” em sua colagem é a 

única que não se casou. As outras duas representaram “Amélia” de forma mais 

direta, porém, diferente e demonstrando que não estão presas tão ou somente 

nesse estereótipo, ou demonstram uma vontade de fugir e se livrar desse lugar 

comum, ao não representarem uma imagem clássica de “Amélia”. Mais uma vez 

surge a questão do papel feminino na sociedade. Apesar de diversas visões de 

mulher nas músicas, o trabalho girou entorno da que trazia o estereótipo da mulher 

submissa, que vive em função do homem e não tem grandes exigências na vida e 

nem preocupação com sua imagem.  

  

Imagem 13 - Colagens 

 

Acervo pessoal da autora 

Imagem 14 - Amélia 

 

Acervo pessoal da autora 

 Uma das sessões do ciclo de Estimulo Geradores foi um passeio na 

Biblioteca Parque Estadual, centro do Rio de Janeiro, na exposição “Meu Pedacinho 

de Chão”, de Thanara Schönardie, onde foram apresentadas peças do figurino 
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utilizadas na novela de mesmo nome, apresentada pela Rede Globo. Apenas uma 

das senhoras havia acompanhado a novela, mas todas adoraram a exposição e 

ficaram impressionadas com o material utilizado.  

 Uma das participantes disse que queria um dos vestidos da exposição para 

quando fosse casar-se (a que não havia se casado), e outra participante disse que 

faria o vestido para ela. Após um olhar mais atendo às placas de referência da 

exposição, foi descoberto que aquele foi um dos vestidos de noiva utilizados na 

novela. Todas as participantes gostaram dos vestidos de noiva, e cada uma 

escolheu seu preferido. Mesmo não tendo se casado e não tendo filhos, essa mulher 

não mostrou desânimo ou arrependimentos sobre esses fatos durante o processo. 

Brincou sobre o vestido de noiva na exposição, como se casar pudesse ser uma 

possibilidade na sua vida. Essa participante, durante todo o processo, não falou 

sobre seus relacionamentos, nem os do passado. As sessões em que foram mais 

abordadas essa temática ela não estava presente. Adorou o passeio e disse que se 

não fosse pelas facilitadoras, ela nunca teria vivenciado aquilo.  

Imagem 15 – Meu Pedacinho de Chão

 

Acervo da Autora 

 

Um dos contos apresentados no ciclo Estímulos Geradores foi “Eros e 

Psiquê”, seguido da atividade plástica de modelagem em argila. Durante esta 

atividade, uma das mulheres contou a história que, quando estava nascendo, 

enquanto sua mãe estava sobre uma cama em trabalho de parto, uma cobra entrou 

no quarto e ela teve que, sozinha,  levantar-se e matar o animal. Esse relato 
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desencadeou uma série de outros sobre cobras e todas contaram alguma história 

relacionada ao réptil, ou contaram alguma curiosidade sobre cobras que haviam 

ouvido. O assunto foi interrompido por uma delas, que começou a falar sobre a Via 

Sacra e, logo em seguida, começaram a falar do Padre da igreja que estava doente. 

A religiosidade entrou na fala das participantes, cobrindo o prazer e a sexualidade, 

que começaram a surgir, embora de forma velada.  

 Apesar de a história contada ser sobre Eros e Psique, duas das senhoras 

fizeram Afrodite em argila. A participante que desviou o assunto das cobras produziu 

um mandacaru, e disse que não tinha relação com a história que foi contada.  

 

Imagem 16 – Eros e Psiquê I 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 O encerramento foi realizado com carinho coletivo nas mãos uma das outras, 

no círculo. Uma participante lembrou do cantor Wando, e uma outra indagou o que o 

Wando teria a ver com a massagem. Ela respondeu que em uma entrevista o cantor 

havia respondido que a parte que mais gosta nas mulheres são as mãos. A mulher 

que perguntou sobre a relação do Wando com a massagem, disse que a parte que 

ela mais gosta são os olhos, que revelam se a pessoa está mentindo, e o que está 

sentindo. O cantor em questão tem relação com a sexualidade feminina, pois além 

de ser um cantor romântico, ficou conhecido por ganhar calcinhas durante seus 

shows, tendo a maior coleção da vestimenta no Brasil. 

 Uma das idosas, durante conversa no lanche de encerramento da sessão, 

compartilhou que sofria de depressão, e que havia começado quando ela ficou 

viúva.  

 Chevalier e Gheerbrant (2012) falam sobre diversos significados simbólicos 
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de serpente, e Keyserling (apud CHEVALIER E GEERBRANT, 2012, p. 815) diz que 

“A vida do submundo tem, justamente, de se refletir na consciência diurna sob a 

forma de uma serpente[...]”. Os autores também citam que (idem, p. 814): “a 

serpente é um vertebrado que encarna a psique inferior, o psiquismo obscuro, o que 

é raro, incompreensível, misterioso”. Ou seja, conteúdos profundos da psique 

humana podem vir à tona, para a consciência em forma de serpente, e esse animal 

é um símbolo de formas profundas da psique humana. Também são encontradas 

referências do réptil como arquétipo, que segundo Chevalier e Gheerbrant, na 

verdade é um “complexo de arquétipos” (2012, p. 815), e segundo Bachelard (apud 

CHEVALIER E GEERBRANT, idem): “A serpente é um dos mais importantes 

arquétipos da alma humana”. 

 Ainda no Dicionário de Símbolos há referencia que no tantrismo, existe uma 

serpente chamada Kundalini, que encontra-se enroscada na base da coluna e, 

quando despertada começa a ascender, passando pelos chacras: “é a subida da 

libido, a manifestação renovada da vida” (p. 815). Kundalini é uma energia sexual, 

que ascende progressivamente, através de certos estímulos, como a prática de yoga 

por exemplo. Existem canais que impedem a subida ou descida dessa energia, que 

abrem quando essa energia ascende naturalmente, e fecham-se à sua passagem, 

não existindo involução. Outra importante simbologia da serpente é a Uróboro, a 

serpente que morde a própria cauda, que de acordo com Chevalier e Gheerbrant 

(2012, p. 816): “[...] é a união sexual em si mesma, autofecundadora permanente, 

como o demonstra a sua cauda enfiada na boca; é transmutação perpétua de morte 

em vida, pois suas presas injetam veneno no próprio corpo [...]”. Morte em vida e 

transmutação, matar velhas formas de funcionamento para dar lugar ao ser novo e 

melhorado, são as vantagens e alguns dos benefícios de se entrar em contato com o 

deus Eros em arteterapia. A Uróboro gira em torno de si, em um movimento infinito, 

que leva eternamente a si mesma.  

 Quetzalcoatl, uma serpente tolteca, presente na cultura asteca, sacrifica-se 

para dar início à humanidade. É um sacrifico ligado ao renascimento, pois 

Quetzalcoatl transforma-se em Sol e morre no ocidente para renascer no oriente. 

“[...] no Egito e em outros lugares[...] que o astro do dia tem de atravessar 

diariamente para assegurar a sua regeneração são inteiramente colocados sob o 

signo da serpente” (ibdem, p. 818). Ou seja, deuses solares de diversas culturas, 

ligados à morte e ao renascimento, pelo fato do Sol nascer e morrer todos os dias, 
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são associados ao símbolo da serpente. “Globalmente, a serpente aparece como a 

grande regeneradora e iniciadora [...]” (ibdem, p. 818). 

 Os nancis da África oriental acreditavam que se uma serpente entrar no leito 

de uma mulher, a serpente não deve ser morta, pois é a reencarnação de um 

espírito antepassado que veio informar que seu próximo filho irá nascer em boas 

condições. E essa foi exatamente uma situação vivenciada pela mãe de uma das 

participantes, que estava dando à luz, e uma cobra entrou em seu quarto. Em 

sociedades matriarcais na África, a serpente é considerada o mestre das mulheres, 

pois representa a fecundidade. “[...] os tcho-kwes (Angola) colocam uma serpente de 

madeira sob o leito nupcial para assegurar a fecundação da mulher” (ibdem, p. 822). 

Há também culturas em que, quando as mulheres dão à luz, são levadas à casas 

decoradas com serpentes. Também que uma mulher irá engravidar, se uma 

serpente entrar no seu quarto.  

Na Índia, as mulheres que desejam ter um filho adotam uma naja. Os tupis-

guaranis, no Brasil, tornavam fecundas as mulheres estéreis batendo em 

seus quadris com uma cobra. Em outros lugares, as serpentes são guardiãs 

das crianças, que são distribuídas à humanidade conforme as 

necessidades. (ibdem, p. 822). 

A serpente também é relacionada à menstruação, que é considerada 

resultado de sua mordida. Essa referencia também é encontrada na relação de Eva 

com a serpente, que é considerada a origem da menstruação. Entre os papuas da 

Nova Guiné essa idéia continua presente. “Todos esses exemplos mostram a 

afinidade simbólica da serpente com a sombra, também considerada uma alma 

fecundadora” (ibdem, 822). Na Índia central, as mulheres têm medo de engravidar 

da sombra, por isso não pisam na sombra de um homem enquanto estão grávidas, 

para a criança não nascer parecida com esse homem.  

 O que se pode ver pela simbologia de serpente de diversas culturas, ela não 

é boa nem é má, mas possui essas duas qualidades. O cristianismo ressalta na 

maioria das vezes o aspecto negativo da serpente, embora, em seus textos 

sagrados, possam ser encontrados o aspecto dual do animal. Com a visão cristã, a 

serpente passou de sedutora a repugnante. “[...] a ciência da serpente passa a ser 

maldita e a serpente que nos habita passará a gerar apenas os nossos vícios, que 

nos trazem a morte e não a vida” (ibdem, p. 823).  

 Na mitologia atual ocidental, a serpente é relacionada ao dragão, que cospe 
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fogo, que guarda seus tesouros, inclusive o da imortalidade. A serpente, por pior que 

seja, é imortal. Ela conseguiu essa imortalidade ao roubar de Gilgamesh a erva da 

Imortalidade. Na nova Pomerânia, um bom demônio quis que as serpentes 

morressem e os homens trocassem de pele para tornarem-se imortais, mas um mau 

demônio inverteu essa idéia, sendo a serpente que muda de pele e fica mais jovem, 

e o homem não tornou-se imortal. Na bíblia, a serpente engana Eva, fazendo-a 

acreditar que a arvore da vida era a arvore da morte e, fazendo-a comer os frutos da 

arvore da vida. “A serpente acusada de todos os pecados é a orgulhosa, a egoísta, a 

avarenta” (ibdem, p. 824) A serpente passou a simbolizar a luxuria, no lugar da 

fecundidade. Ou seja, o homem cristão deve reprimir os excessos e não deixar a 

vontade pecaminosa vir à tona. E isso leva à moral do Bem e do Mal, 

“afrontosamente simplificadora e traumatizante, porque rompe a unidade da pessoa 

humana, reprimindo no inconsciente as aspirações e as inspirações profundas do 

ser [...] (ibdem, p; 824). O sexo é visto como pecaminoso na cultura cristã, e foi a 

serpente que iniciou o pecado.  

A participante do grupo que não é católica, e que era menos inibida para falar 

de sexualidade foi a que mais falou que tinha medo ou não gostava de cobras, 

chegando a afirmar que, após a devolução dos trabalhos feitos ao longo do 

processo, jogou fora uma cobra que produziu em biscuit, e não acreditou que havia 

feito “aquilo”. 

 Na sessão seguinte do conto de Eros e Psiquê, o mesmo estímulo foi utilizado 

e a atividade desta vez foi o teatro. Foram disponibilizados adereços variados e 

proposto que cada uma escolhesse um dos personagens do conto, e interagissem 

entre si. Uma das mulheres escolheu ser Eros, e a outra Psiquê e decidiram encenar 

do ponto em que as duas personagens já moravam juntas. Resolveram toda a 

questão do casamento rapidamente, sem precisarem chegar às tarefas de Psiquê. 

Depois escolheram interpretar Zeus e Afrodite, e este a pede em casamento. 

 Após as encenações foi solicitado que as mulheres contassem as suas 

histórias de amor. Uma participante contou uma história que aconteceu no dia de 

seu aniversário, envolvendo primeiramente uma amiga, e depois um namorado. Já a 

outra disse que não queria contar nenhuma história e falou ser “Fera ferida, no 

corpo, na alma e no coração”; mas depois falou sobre o nascimento das filhas, que 

foi casada, perdeu a primeira filha, depois engravidou de gêmeos, perdeu um deles 

e o outro nasceu, mas durou apenas 14 horas. Engravidou novamente. A filha mais 



85 
 

 

velha nasceu de oito meses, e só descobriu a gravidez dessa filha porque estava 

com uma febre que não cessava. Disse que outro momento de alegria em sua vida 

foi quando se casou. Relatou também que apagou sua alegria e só algo muito 

especial para sacudi-la de novo. A primeira idosa contou que outra alegria de sua 

vida foi quando a filha estava grávida da neta. Ambas ficaram conversando sobre as 

netas, e uma perguntou se a outra não havia casado, ela disse que não, e então ela 

perguntou se ela nunca havia vivido com alguém, e esta respondeu que sim, por 17 

anos. 

 As histórias de amor das duas senhoras e os assuntos que se desenrolaram 

após os relatos parecem sugerir que a mulher é mais ligada à afetividade e ao amor 

materno, do que ao amor carnal, poderá estar reprimindo, assim, seus desejos 

naturais.  

  

Imagem 17 – Eros e Psiquê II 

 

Acervo da autora 

Imagem 18 – Eros e Psiquê III 

 

Acervo da autora
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Como estímulo áudio-visual foi utilizado o filme “Branca de Neve e o 

Caçador”10, dividido em três sessões, com uma atividade plástica distinta em cada 

uma delas. Será ressaltada aqui apenas a primeira atividade relacionada ao filme. 

Após verem a primeira parte do longa-metragem, as mulheres deveriam olhar-se no 

espelho, e desenhar, em uma folha com uma moldura similar a um espelho, aquilo 

que viram ao se olhar. Os desenhos ganharam uma melhor definição em relação ao 

primeiro ciclo, indicando possibilidades de uma melhora na autoimagem dessas 

mulheres; mas, em contrapartida, elas tiveram dificuldades em se olharem no 

espelho, e não desenharam aquilo que viram, mas, sim, cenas preferidas do filme. 

Apesar de a autoimagem ter se transformado, ainda mostrava que precisava de 

mais fortalecimento.  

 

Imagem 19 – Espelho, espelho meu 

 

Acervo da autora 

 

Imagens 20 e 21 – Reflexo I e Reflexo II 

 

Acervo da autora
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Com o objetivo de um fortalecimento na autoimagem, no amor próprio e na 

afetividade, foi utilizado como estímulo obras da artista plástica Natalie Irish, que as 

realiza a partir de beijos, passando batom ou tinta na boca, e beijando o suporte até 

formar a imagem desejada. Foram disponibilizados batons para o trabalho, e 

maquiagens, que eram de uso opcional, caso quisessem fazer a atividade 

maquiadas. Uma delas mostrou uma resistência inicial, e disse que não passava 

maquiagem. A proposta inicial foi alterada, e elas poderiam desenhar então 

diretamente sobre o suporte se assim desejassem. Nenhuma seguiu a proposta 

inicial e todas trabalharam com a maquiagem diretamente sobre o papel.  

 Durante a atividade, falaram de filhas e netas, e uma delas falou novamente 

sobre cobras, mostrou preocupação com uma de suas netas, e falou também sobre 

solidão. 

 Os trabalhos ganharam ainda mais definição, entrando cor e maquiagem no 

rosto das produções, que antes eram feitos apenas com os contornos do lápis, 

refletindo melhor configuração da produção plástica. 

 Ao final da atividade, a mulher que sempre apresentou-se a mais rancorosa e 

fechada, ficou extremamente afetiva, elogiando a todas. Esse comportamento 

prolongou-se até o final do processo arteterapêutico.  

 

Imagem 22 - Afetos 

 

Acervo pessoal da autora 



88 
 

 

Imagem 23 -Maquiagem 

 

Acervo pessoal da autora 

 

 Para se trabalhar as questões relacionadas ao envelhecimento e o fluir dos 

sentimentos, foi utilizado como estímulo a poesia “Chapéu Violeta” em conjunto com 

a modalidade expressiva aquarela.  

 Durante a atividade começaram a falar novamente sobre cobras. Uma das 

participantes contou novamente a história sobre sua mãe parindo que teve que 

levantar e matar uma cobra. A outra participante presente contou que quando estava 

perdendo a virgindade, uma cobra caiu da árvore ao lado dela e que o homem atirou 

no animal. Também contaram sobre como as serpentes são vingativas, que se uma 

pessoa faz um mal ao animal, ele espera para se vingar.  

Os contornos dos desenhos tornaram-se cada vez mais definidos. 

 

Imagem 24 – Aquarela 

 

Acervo pessoal da autora 
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4.4 AUTO-GESTIVO 

 O terceiro ciclo do processo girou em torno de uma única atividade: uma 

colcha de retalhos. Foi preciso uma sessão a mais do que o planejado para ser 

terminada, e foi finalizada por uma delas em casa, com uma máquina de costura.  

 Apenas uma das participantes falou que não sabia fazer essa atividade, 

sendo a única que não costurava, que não fazia isso como hobbie ou profissão. 

Contou que ganhou uma máquina de costura do pai, mas que deu para outra 

pessoa, dizendo não ter tempo para aquilo. E foi essa senhora a que não se casou e 

a única que não faz trabalhos manuais em casa, sabe fazer crochê, mas não faz 

mais. Mesmo com uma aparente resistência aos trabalhos manuais e trabalhos 

considerados do lar, como cozinhar, que ela relatou também não gostar, fez todas 

as atividades durante o processo e disse ter adorado todas. Esse distanciamento 

dos trabalhos manuais pode estar relacionado à imagem de submissão e 

rebaixamento da mulher, como se fossem atividades de importância secundária na 

vida. 

O laço afetivo entre as participantes e as arteterapeutas foi mais forte no caso 

de uma das senhoras. Perguntava se lembrávamos delas fora das sessões, sempre 

demonstrava desejo para que o grupo continuasse, e falava que ainda faltava fazer 

determinadas atividades no grupo. Também fazia transferências de suas filhas e 

netas para a figura das estagiárias. Todas demonstraram que não gostariam que o 

grupo terminasse, o que pode ser refletido na produção da colcha de retalhos, que 

demorou mais do que o planejado para ser finalizada, levando todo um ciclo e ainda 

uma sessão a mais para tal.  

Durante este ciclo, algumas questões relacionadas à sexualidade apareceram 

mais, principalmente através de uma das participantes. Disse não fazer mais sexo 

por ter um problema cardíaco. Tem medo de ter uma crise no meio do ato. Falou 

sobre homens que achava bonitos, disse que gosta de homens cabeludos e fez uma 

pergunta “intima” a uma das arteterapeutas, Falou ter sido uma cigana em outra 

vida, “para não dizer coisa pior”, e que não sabe por que está se resguardando 

sexualmente. Disse também que não gosta de receber “certos tipos” de mensagens 

no Whatsapp, em respeito às filhas e às netas, que mexem no seu celular. Disse 

estar viúva há 12 anos, e que não sente falta de sexo. Em algumas sessões 

comentou sobre uma suspeita de câncer no anus e a necessidade de fazer um 

exame de sangue para verificar. Disse também que depois que ficou viúva mudou 
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muito, que antes era animada, e gostava de sair para dançar. 

Outra senhora falou sobre um padre que acha bonito. Pela primeira vez falou 

que foi casada e há quanto tempo estava viúva. Disse ter quatro filhos e sete netos, 

o que fez uma das participantes dizer: “Você gosta da coisa né?” e ela respondeu: 

“Mais ou menos...”. Todas conversaram sobre homens que achavam bonitos, atores. 

Conversaram também sobre a maioria dos atores serem gays, e falaram não se 

importar com isso. Uma delas disse que iria se casar, mas só não sabia com quem, 

e uma outra disse não querer nada com ninguém. A primeira então disse: “E você 

acha que eu quero?”. 

Em uma das sessões uma das participantes chamou a atenção das demais 

por estar cheirosa e arrumada. Todas brincaram sobre isso. Ela disse que estava 

com uma fila de candidatos e que iria escolher o de “bolso cheio”. Esta participante 

também demonstrou uma autoimagem fortalecida sobre o envelhecimento, quando 

outra senhora falou que quando fica velha, tudo cai, e ela disse não se importar nem 

um pouco com isso, fazendo inclusive uma piada sobre o assunto. 

Foi observado também uma maior facilidade ao falar de seus maridos, 

principalmente por parte da participante que tinha mais dificuldades. Por conta de 

perda familiar de uma das estagiarias, em uma das sessões o tema da morte fez-se 

presente, acompanhado por relatos sobre perdas, depressão e tristeza. 

Neste ciclo as participantes falaram mais sobre seus sentimentos e emoções. 

Uma delas disse ser muito reservada, que não conversa e nem se abre com 

ninguém, apenas no grupo. Falaram sobre serem emotivas, e o que as fazem 

chorar, o que as emociona, e como lidam com seus sentimentos. A que passa a 

imagem de mais séria, fechada e durona, disse que, na verdade, é muito frágil.  

 

Imagem 25 - Retalhos 

 

Acervo pessoal da autora 
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Imagem 26 – Colcha de retalhos 

 

Acervo da autora 

 

4.5 O PROCESSO COMO UM TODO 

 

Apesar do foco deste relato ser em apenas algumas sessões do processo 

Arteterapêutico vivido por esse grupo de mulheres, todo o processo foi uma vivência 

permeada por Eros, pois, como já exposto anteriormente, um dos degraus para a 

vivência do Amor é através da arte. Assim como Eros, que morre e renasce todos os 

dias, essas senhoras deixaram morrer o que era necessário dentro de si, para 

renascerem com novos padrões de funcionamento, sentindo-se melhores consigo 

mesmas e com seu mundo. Nesse espaço tornaram-se pessoas mais felizes e 

entraram em contato com esse sentimento, que é o desejo de todos os seres 

humanos. Apesar de a maioria das mulheres do grupo realizarem alguma tarefa que 

pode ser considerada “artística” em seu dia a dia, como costurar, bordar, tricotar, 

fazer os mais diversos tipos de enfeites e adornos, o espaço propiciado para as 

sessões de Arteterapia tornou-se um lugar sagrado, lugar onde todas juntas 

poderiam entrar em contato com dimensões simbólicas do deus Eros.  

Algumas melhoras foram sendo percebidas ao longo do processo. Uma maior 

auto-confiança, que refletiu-se na diminuição, e no caso de algumas delas no fim, da 

fala sobre não saber fazer determinadas atividades. As falas sobre o resultado dos 

trabalhos estarem “horríves” também presentes durante o processo,  foram sumindo 

ate desaparecerem. Mesmo depreciando o resultado do próprio trabalho, essa fala 

vinha com bom humor, e não atrapalhava a realização de outros trabalhos. Todas 

sempre gostaram muito das atividades, e o fato de acharem que não sabiam fazer, 

ou que o resultado não sairia bom não se mostrou um contratempo. A senhora que 
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mais dizia no começo do processo arteterapêutico que seus trabalhos não estavam 

bons foi a que passou a elogiar mais seus próprios trabalhos com o tempo, e ficou 

extremamente feliz e satisfeita quando recebeu todas as suas produções. Disse que 

estava tudo muito lindo e que era uma artista. Todos esses fatos são reflexo do 

aumento da autoconfiança dessas mulheres. 

A melhora na autoimagem foi percebida através da evolução nos desenhos 

de figura humana, que foram ganhando melhor contorno, definição e por não 

demonstrarem problemas em relação ao seu corpo no processo de envelhecimento. 

Uma maior autonomia foi percebida, indicada pelo fim do receio na utilização 

dos materiais disponibilizados para as atividades, quando no inicio, perguntavam se 

poderiam utilizá-los ou cortá-los da maneira que desejassem. 

Elas também ficaram mais alegres, mais dispostas, conseguiram externalizar 

melhor seus sentimentos com o tempo. Passaram a ter mais facilidade de falar de 

temas difíceis e dolorosos como, por exemplo, seus maridos falecidos. Algumas se 

diziam tristes e deprimidas, e foi notável a alegria tornando-se algo constante, que 

apenas fugia quando deparavam-se com um conhecido com problemas de saúde, 

mas logo a alegria retornava. Passaram a lidar com mais leveza com os sentimentos 

negativos.  

No grupo criaram novos laços de amizade e fortaleceram os que já existiam, 

ganhando assim companheiras e confidentes. Assim como Goldenberg (2013) 

constatou que as idosas encontram mais apoio nas amigas (vide Capítulo 1), essas 

mulheres encontraram nesse espaço pessoas com quem poderiam sentirem-se 

apoiadas e amadas, com laços que se estendiam além dos encontros 

arteterapêuticos. Esses laços foram confirmados com o desejo de fazerem uma 

colcha de retalhos em conjunto, onde todas, pedaço por pedaço de pano, foram 

dando vida a esse trabalho coletivo, e ao mesmo tempo em que reuniam, em 

conjunto, seus próprios pedaços, unindo-os aos das outras. 

O espaço das sessões tornou-se um espaço sagrado, onde criavam, 

desabafavam, e encontravam pessoas queridas. Criaram um verdadeiro 

compromisso com os encontros, e sempre falavam que aquele dia, era o dia da 

“aula” (era assim que chamavam as sessões). E nesse espaço sagrado lhes era 

permitido serem apenas elas mesmas, estando livres de olhares julgadores de como 

deve ser o comportamento de uma mulher, ou de uma pessoa na terceira idade. 

Criavam livremente e falavam de como gostavam de não receberem criticas em suas 
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produções. E esses fatores foram fazendo com que ficassem mais a vontade e se 

entregassem cada vez mais ao processo arteterapêutico.  

Além de espaço sagrado, o setting também tornou-se um lugar de escuta. Elas 

adoravam contar suas histórias e conversar. O idoso no dia a dia muitas vezes não é 

ouvido, não tem voz, não tem com quem compartilhar suas idéias, pois as pessoas 

estão mais preocupadas com suas próprias vidas do que com o próximo, 

principalmente no caso dos mais jovens. As sessões tornaram-se então um 

momento da liberação da memória dessas mulheres, onde puderam relembrar e 

contar suas histórias, seus amores passados, suas felicidades, seus problemas, 

enfim, compartilharem suas vidas, tanto em seus momentos passados como 

presentes.  

 

 

 

  



94 
 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Por ser a Arte um dos meios de se entrar em “contato com a dimensão 

simbólica do deus Eros”, a arteterapia mostra-se eficiente para esse fim. Por Eros 

ser relacionado, pela Psicologia Analítica, à consciência feminina, o contato com 

esse deus permite às mulheres entrarem mais em contato consigo mesmas, e com 

sua consciência feminina. Em mulheres na terceira idade, auxilia na melhora da 

qualidade de vida, e também no trato com as questões relacionadas à sexualidade, 

pois Eros relaciona-se, simbolicamente, com o desejo que, segundo Platão, é 

relacionado à felicidade, pois deseja-se algo com o objetivo de ser feliz, e também 

com o gerar e dar a luz, que é o que o ser humano deseja quando chega a certa 

idade. Da arteterapia vem novamente o auxilio, pois possibilita esse gerar e dar à luz 

novos projetos, novas obras, novas formas de funcionamento do ser. Possibilita um 

maior contato consigo mesmo, auxiliando no processo de individuação, ou seja, no 

processo de tornar-se um individuo, tornar-se mais próximo do Si Mesmo. 

No contexto apresentado neste estudo, o “contato com Eros” auxiliou na 

melhora da autoestima das mulheres do grupo arteterapêutico, por ter permitido um 

maior contato consigo mesmas e com dimensões do feminino, e este resultado foi 

expresso em suas produções. Possibilitou um gerar múltiplo de projetos, com novas 

formas de funcionamento e uma nova forma de viver, o que resultou na renovação 

das participantes, com uma vida mais criativa e feliz. Tudo isso foi observado ao 

longo do processo, pelas atitudes das mulheres acompanhadas e pelos reflexos em 

suas produções, assim como em depoimento das mesmas. Passaram a ter também 

uma maior naturalidade com temas relacionados à sua sexualidade, cujo tema se 

fez mais presente na fase Auto Gestiva do processo. 

Pelas questões relacionadas à terceira idade apresentadas neste estudo o 

trabalho arteterapêutico também mostra-se um grande aliado nesta fase da vida, 

como no caso de idosos que não têm quem os ouça e o setting arterepauêutico 

torna-se um lugar de escuta, de memória, de compartilhamento de suas histórias e 

de suas vidas podendo ajudar na volta ao desejo de se viver, caso a pessoa o tenha 

perdido. Ajuda também às pessoas que se sentem “inúteis”, por não serem mais 

parte ativa do sistema capitalista, ou por não saberem lidar com o tempo sobrando 

que agora têm e que não tinham na juventude. Com relação à falta de desejo, além 

da Arteterapia, as dimensões simbólicas relacionadas ao deus Eros também vem 
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em auxilio, por estarem diretamente relacionado a esta área. No caso de mulheres 

na terceira idade, fazer amizade, criar novos vínculos ou favorecer vínculos antigos 

também é uma questão importante e que a Arteterapia pode facilitar, pois, como já 

citado, as mulheres idosas muitas vezes encontram mais apoio, companhia e 

carinho nas amigas do que nos seus cônjugues ou familiares. Também por ser uma 

fase de maior interiorização, o processo arteterapêutico pode ajudar nessa busca 

por si mesmo, ou busca pelo sentido da vida, que muitas vezes perde-se na 

sociedade atual por conta de uma vida muito exteriorizada. A Arteterapia também 

pode auxiliar na vivencia de velhices mais saudáveis e plenas, porque, como a 

velhice é o reflexo de toda a vida da pessoa, se não viveu sua vida de forma criativa 

e feliz, provavelmente não viverá a terceira idade de maneira plena, e a arteterapia 

pode ajudar a transformar questões do passado para vivencias melhores do 

presente, assim como permitir as pessoas a terem uma vida mais criativa, saudável 

e feliz, para que reflitam melhor sobre suas questões, prosseguindo com seu 

processo de individuação, que é o objetivo de vida de todos os indivíduos.  

O processo arteterapêutico também mostra-se produtivo em relação à 

questão da sexualidade feminina na terceira idade, porque, independente de como 

viva-se a sexualidade nessa fase, há a questão de dificuldade de encontrar-se um 

parceiro para se ter uma relação, por conta do número de homens menor em 

relação ao de mulheres na terceira idade, onde a discrepância aumenta com o 

aumento também da idade (neste caso, a problemática seria para mulheres 

heterossexuais), e o processo arteterapêutico pode ser um meio diferenciado para 

as mulheres sentirem prazer (no seu sentido mais amplo), já que o ato sexual não é 

neste contexto a única fonte de prazer. E o contato com Eros pode facilitar uma 

vivencia mais natural do desejo e do prazer pela vida, fazendo essa energia 

movimentar-se novamente, caso esteja parada.  

Devido à limitação do tempo, este estudo monográfico não engloba todas as 

questões acerca do tema proposto. Novos estudos poderão ser realizados, 

ampliando os conhecimentos sobre o envelhecimento, sobre a sexualidade da 

mulher na terceira idade, a relação das dimensões simbólicas de Eros com esse 

público, seus desdobramentos e conexões com a Arteterapia.  
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 ANEXO A – “Chapéu Violeta” – Mario Quintana. 

Aos 3 anos: Ela olha pra si mesma e vê uma rainha.  

Aos 8 anos: Ela olha para si e vê Cinderela.  

Aos 15 anos: Ela olha e vê uma freira horrorosa.  

Aos 20 anos: Ela olha e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, 

muito liso, muito encaracolado, decide sair mas, vai sofrendo.  

Aos 30 anos: Ela olha pra si mesma e vê muito gorda, muito magra, muito alta, 

muitobaixa, muito liso muito encaracolado, mas decide que agora não tem tempo pra 

consertar então vai sair assim mesmo.  

Aos 40 anos: Ela se olha e se vê muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa, 

muito liso, muito encaracolado, mas diz: pelo menos eu sou uma boa pessoa e sai 

mesmo assim.  

Aos 50 anos: Ela olha pra si mesma e se vê como é. Sai e vai pra onde ela bem 

entender.  

Aos 60 anos: Ela se olha e lembra de todas as pessoas que não podem mais se 

olhar no espelho. Sai de casa e conquista o mundo.  

Aos 70 anos: Ela olha para si e vê sabedoria, risos, habilidades, sai para o mundo e 

aproveita a vida.  

Aos 80 anos: Ela não se incomoda mais em se olhar. Põe simplesmente um chapéu 

violeta e vai se divertir com o mundo.  

Talvez devêssemos por aquele chapéu violeta mais cedo! 
 


