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RESUMO

Esta monografia tem por objetivo o levantamento de informações de diversos
autores que dedicam-se a estudar sobre o envelhecimento e vivências inerentes a
este construir, no intuito de entender as mudanças deste processo nos tempos
atuais e analisar a possibilidade de um envelhecer mais consciente e feliz.
Tendo por suporte teórico a Psicologia Analítica e os pressupostos teóricos da
Arteterapia, buscou-se refletir sobre que benefícios podem trazer, para que as
pessoas tenham uma vivência mais harmoniosa e plena nesta fase da vida,
rompendo com crenças pessoais e estereótipos sociais.
Para ilustrar, foi apresentado o trabalho realizado com Arteterapia focal breve, com
embasamento teórico/prático, com um grupo misto de idosos em uma instituição
religiosa. Ele possibilitou concluir que a Arteterapia pode auxiliar na construção de
um envelhecimento mais consciente e de qualidade.
Palavras-chave: Arteterapia – Envelhecimento pleno – Psicologia Analítica –
Individuação – Velho Sábio.

ABSTRACT

This research aims to collect information from various authors who dedicate
themselves to study on aging and experiences inherent in this building, in order to
understand the changes of this process nowadays and discuss the possibility of an
aging more aware and happy.
Having theoretical support of Analytical Psychology and the theoretical assumptions
of art therapy, reflections were made about what benefits they can bring, so that
people have a more harmonious and full experienced at this stage of life, breaking
with personal beliefs and social stereotypes.
To illustrate, was presented the work done with short focal art therapy with theoretical
and practical grounding, with a mixed group of older people in a religious institution.
It allowed to be concluded that, the art therapy interventions can help building a more
conscious aging process, with a better quality of life.

Keywords: Art Therapy - Full Aging - Analytical Psychology - Individuation - Wise Old
Man.
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APRESENTAÇÃO

Imagem 1 – Espiralando me faço.

Acervo pessoal da autora

“Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo”.
Cora Coralina.

Eu tinha então dezoito anos quando, na dúvida se faria vestibular para
Medicina ou Biologia, acabei por me inscrever e passar, em 1987, para o curso de
Psicologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Durante o curso, estagiei no IPUB, Instituto de Psiquiatria da Universidade, a
princípio acompanhando atendimentos ambulatoriais e anamneses dos internos.
Posteriormente, passei à estagiária do Hospital Dia da Unidade, em diversas
atividades como: lanches terapêuticos, grupo operativo, grupo de mulheres, jornal
mural, grupo de arteterapia e assembleias. Do ambulatório ao Hospital Dia, o que
seriam seis meses, transformaram-se em um ano e meio.
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Apesar de estar cursando psicologia, foi somente lá, durante o estágio, que
pela primeira vez ouvi falar em Carl Gustav Jung e sua Psicologia Analítica, bem
como em arteterapia.
Por indicação, conheci a Clínica Pomar e fui cursar a Formação em
Arteterapia. Seis meses de curso se passaram e novo estágio teve início; agora,
com mulheres idosas, internas de uma instituição.
Enquanto isso começava a crescer a barriga e, no término da formação e do
estágio, exatamente um mês após o encerramento, nascia Lucas – filho amado feito
com arte!
Por motivos maiores, acabei por ingressar no mercado de trabalho, em outra
função, permanecendo por vinte anos, até 2011.
Durante este período, mantive de alguma forma minha ligação com o universo
da Psicologia e da Arteterapia, fazendo alguns cursos como Pós-graduação em
Arteterapia na UCAM e Formação em Arteterapia na Clínica Criar-se, além de
manter um trabalho paralelo voluntário com jovens em uma organização não
governamental.
“Fiquei parada” por um ano e meio, período em que refleti intensamente sobre
o que eu faria para realizar o que acreditava ser a minha verdade profissional e
pessoal. Decidi, então, retornar à Clínica Pomar, onde tudo começara, para cursar a
pós-graduação em Arteterapia. Realizei desta vez o estágio com um grupo de idosos
misto e não internos.
O contato com eles me fez recordar de como sempre, desde muito cedo, eu
dizia que queria ser uma “velha legal”, de bem com a vida, e sábia.
Hoje, vejo que envelhecer não é tão fácil assim e que lidar com o tempo que
simplesmente passa, trazendo a possibilidade de vivências de todos os tipos, exige
trabalho: corporal, mental, psicológico e profundo trabalho emocional. Como vamos
lidar com estas vivências, depende de muitos fatores, mas, acima de tudo, de nós
mesmos.
Olhando para os “velhos legais” do grupo que atendi e para todos os outros
com quem tive e tenho a oportunidade de conhecer e conviver constata que
envelhecer feliz e pleno é absolutamente possível.
Ainda e sempre procurando entender este caminhar, decidi por este tema,
para refletir sobre as possibilidades do envelhecer e sobre como atuar na busca de
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um “envelhecimento amigo”, assumindo que, pessoalmente, vou entendendo
também meu próprio processo.
Hoje, concluo que, pelo menos no meu caminhar, nada foi e é por acaso. A
vida, com suas idas e vindas, me levou ao caminho pelo qual comecei minha vida
profissional e minha jornada pessoal. De alguma forma é um caminho antigo, mas
novo, já que tudo pode ser sempre revisitado, revisto e reconstruído na busca da
felicidade e plenitude a qualquer momento e em qualquer idade.
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INTRODUÇÃO

Imagem 2 - Portais

Acervo pessoal da autora

Estudos comprovam que, a cada geração, o mundo e nele o Brasil,
envelhece. Desta forma, torna-se urgente refletir sobre o envelhecimento em todos
seus aspectos e para além da dita “decadência” e buscar, assim, mudar o olhar
sobre a velhice, para que esta possa ser vivida de forma mais consciente, plena e
feliz.
Com o aumento de longevos, torna-se necessário o aprofundamento do
estudo sobre a qualidade de vida e sua ligação com os processos criativos. Mudar a
visão que se tem sobre o envelhecer, bem como valorizar os testemunhos e
experiências de vida como verdadeiros patrimônios humanos, são iniciativas
necessárias ao bem estar social dos idosos de hoje e amanhã.
Este estudo objetiva verificar se o processo arteterapêutico pode favorecer
um envelhecimento mais amigável e saudável, analisando o envelhecer na
sociedade brasileira no séc. XXI, investigando a qualidade de vida do idoso e
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avaliando o processo dentro de uma nova perspectiva. Pretende, ao final da
pesquisa responder a seguinte questão: de que modo o processo arteterapêutico
vivenciado por idosos pode contribuir para uma melhor qualidade de vida.
A metodologia utilizada é baseada nos pressupostos do modelo bibliográfico
de pesquisa, acrescido de relato de um estágio realizado com um grupo de idosos,
com o intuito de ilustrar a teoria aqui apresentada.
Para tanto, o capítulo um apresentará um levantamento sobre os diferentes
aspectos do envelhecimento e um breve panorama sobre este processo no mundo e
no Brasil. O capítulo dois falará sobre conceito, histórico e modalidades expressivas
na Arteterapia. O capítulo três trará os conceitos básicos da Psicologia Analítica de
Carl Gustav Jung, que embasa este processo arteterapêutico. O capítulo quatro
trará a reflexão sobre os benefícios da Arteterapia, no vivenciar de um
envelhecimento com maior qualidade de vida, ilustrado pelo trabalho realizado com
um grupo de idosos. Para finalizar, serão apresentadas as conclusões e
recomendações pertinentes à inserção do processo arteterapêutico junto a este
público.
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CAPÍTULO I

ENVELHECIMENTO

Imagem 3 - Mãos que oferecem

Disponível em: http://fmanha.com.br/blogs/bethlandim/files/2014/05/E2A65_1.jpg

“Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras, planta roseiras e faz doces.”
Cora Coralina.

Neste capítulo serão apresentados alguns aspectos básicos relativos ao
envelhecimento, tema deste estudo. A seguir, será feito um panorama geral sobre
este processo.
1.1 BREVE PANORAMA SOBRE O ENVELHECIMENTO.

Estudos da Secretaria dos Direitos Humanos e pesquisas realizadas por
órgãos competentes como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
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entre outros, apontam para um fato extremamente importante: o Brasil está
envelhecendo. O mundo está envelhecendo.
No Brasil, a expectativa de vida em 1900 era de 33 anos e hoje é de mais ou
menos 75 anos. Na década de 70 eram 90 milhões de brasileiros. Em 2013, o IBGE
divulgou que somos, pela primeira vez, mais de 200 milhões de habitantes.
Nos anos 50, avanços tecnológicos da medicina como o descobrimento da
penicilina, a melhora na nutrição e das condições sanitárias, apresentaram
implicações importantes para a saúde, previdência, assistência social e educação.
Com o surgimento dos métodos contraceptivos, a família mudou e passou a ter um
número menor de filhos e as mulheres foram para o mercado de trabalho, deixando
de serem apenas cuidadoras.
No senso de 2.000, 14.536.029 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais;
dez anos depois, em 2010, o senso levantou que 20.590.597 milhões de pessoas
tinham 60 anos ou mais. Uma em cada nove pessoas no Brasil tem sessenta anos
ou mais.
Em 2025, o Brasil será um dos países mais velhos do mundo, atrás apenas
da China, Índia, Estados Unidos, Japão e Indonésia e, em 2050, no mundo, uma em
cada cinco pessoas terá sessenta anos ou mais e haverá mais idosos que crianças.
Tornou-se urgente preparar-se para um Brasil envelhecido em termos
populacionais e suas consequências. Muitos já são os desafios em termos sociais e
econômicos. Devido à incapacitação funcional do idoso, há um elevado aumento de
consultas médicas e hospitalização, com desigualdade nos níveis de saúde e no
acesso aos serviços, seguridade social inadequada, menor número de contribuintes,
diminuição do tamanho das famílias e aumento de domicílios com idosos habitando
sós.
Assim sendo, é preciso lutar, individualmente e socialmente, por um
envelhecimento ativo e por um olhar diferenciado para os idosos, pela prevenção e
reabilitação contínua, para a promoção de um envelhecer mais saudável, pleno e
feliz.
A Constituição Federal 1988 – Cap VII – Artigo 230 assegura que: A família, a
sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindolhes o direito à vida.

22

Diante desta breve exposição, uma reflexão que se torna necessária e até
urgente é o como prevenir e buscar um envelhecimento mais saudável. Um caminho
talvez seja buscar o não usurpar o direito do idoso a uma vida plena e feliz, levando
a “dependência” física e psíquica o mais para frente possível, reforçando,
principalmente, os laços afetivos construídos ao longo vida no lugar do isolamento,
respeitando a vontade do idoso e acolhendo seu poder de decisão (autonomia) e
independência (ato de fazer). Para tal, precisam os seres humanos de qualquer
idade, viventes de seus próprios processos de envelhecimento e expectadores e
cúmplices do envelhecimento de muitos a volta, buscar uma reforma íntima e uma
nova forma de olhar para a velhice, para repensar a construção do envelhecer, que
se dá pouco a pouco, a cada dia.
Sobre o trabalho a ser desenvolvido com idoso, Souza afirma (2005, p.36)
que:

A direção de um trabalho com a população idosa deve, sobretudo,
incentivar o encontro com o potencial criador e com as independências
física e psicológica. A ciência atual vem apontando este como um meio
privilegiado de o idoso obter bem-estar e atividade. Pode-se até dizer que
uma das chaves para uma velhice saudável está na harmonia da expressão
dos sentimentos e no que o idoso faz para manter em atividade mente e
corpo.

De acordo com Simone de Beauvoir (apud GOLDENBERG, 2013, p. 27), há
uma tendência a negar a velhice, vendo-a como algo do outro:

Na maior parte das vezes, os indivíduos de mais idade só se sentem velhos
por meio do olhar dos outros, sem ter experimentado grandes
transformações interiores ou até mesmo exteriores. Velho, para quase
todos, é sempre o outro.

Contudo, o fato é que a velhice, desde o nascimento, está inscrita em todo ser
vivente e acontece em cada um de nós. A princípio quase imperceptível, vai se
mostrando presente com o passar do tempo, deixando suas marcas e aprendizado
para aqueles que aceitarem e entenderem a beleza, bem como as inúmeras
possibilidades que se encerram neste processo inevitável, a não ser que
surpreendido pela morte, que compreende os ciclos da vida.
Na busca de maior entendimento sobre o envelhecimento, seguem algumas
reflexões feitas a partir da leitura realizada de estudos de alguns autores, que se
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dedicam a pesquisar sobre os padrões e as possibilidades do envelhecer que se
apresentam no mundo atualmente.

1.2 ENVELHECIMENTOS
Imagem 4 – Novos velhos

Disponível em: http://www.cienciaempauta.am.gov.br/wp-content/uploads/2013/06/idoso-feliz.jpg

A vida é mudança, movimento e transformação. Por certo há apenas a
proximidade de um fim, que está cada vez mais perto.
Desde a década de noventa vem crescendo o número de profissionais que se
dedicam a refletir sobre o envelhecimento e a agir na busca de maior dignidade
neste processo que, historicamente e por muitos, ainda é visto como algo
extremamente ruim e sofrido. De acordo com Cordeiro (2013), no mais antigo texto
encontrado sobre o envelhecimento, no Egito de 2500 AC, lê-se a seguinte definição
do filósofo Ptah-Hatep: “Quão penoso é o fim de um ancião. A velhice é a pior
desgraça que pode acontecer ao homem”.
Considerando que o aumento da longevidade é reflexo direto da melhoria das
condições de vida em geral e é uma das maiores conquistas da humanidade, a
pergunta que se coloca é: será que envelhecer hoje tem que ser invariavelmente
assim, ou é uma questão de escolha e há opções?
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O envelhecimento ou a forma de envelhecer vem mudando. Não se fala mais
apenas em terceira idade. Com o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento
fica adiado para uma quarta idade. Segundo Negreiros (2007, p.18): “No cenário
atual, há uma clara tendência à distinção entre jovens idosos sexagenários,
septuagenários saudáveis e ativos e idosos velhos octogenários em diante, mais
frágeis e dependentes”.
Tendo-se, portanto, mais tempo para viver, é interessante pensar o que fazer
com este tempo de vida “acrescido” pelos avanços da medicina, bem como a
qualidade de vida que se pretende para esses anos.
Indagar sobre a qualidade de vida que se tem aos vinte, trinta ou quarenta
anos, de certa forma, pode não causar ansiedade e angústia, pois, teoricamente,
ainda se tem muitos anos pela frente para retomar as rédeas e fazer algo de
diferente que leve por novos caminhos; contudo, as mesmas indagações aos
cinquenta, sessenta e daí por diante, pode ser motivo de certo desconforto para
muitos.
Existe o que se podem ser chamadas de “regras do envelhecimento”, que
determinam que, invariavelmente e em poucas palavras, envelhecer é tornar-se
frágil e morrer. Como bem resume Deepack Chopra (2013), há um “condicionamento
social” com o qual o homem compactua que é o entendimento de que o tempo a
passar tem um valor absoluto, ao qual à devastação, estão todos destinados. Como
se, inevitavelmente, Cronos estivesse no aguardo para seu derradeiro banquete. O
tempo aprisiona e, como máquinas bioquímicas que somos, temos validade.
Este envelhecimento, que é visto apenas como o vivenciar de perdas
(cônjuge, amigos, trabalho, poder aquisitivo, sexualidade entre outras), traz
sentimentos como o medo do abandono, da invisibilidade, da aposentadoria, da
queda do padrão de vida, da queda da sexualidade, medo da proximidade da morte
entre outros. Em poucas palavras pode-se dizer que a maior parte da história do
envelhecimento é de desesperança, com taxas crescentes de doenças, expectativa
de vida melancólica com perdas inevitáveis e crescente fragilidade da mente e
corpo.
É inegável que as células do corpo sofrem alterações. Sobre o processo de
envelhecimento físico, Chopra (1993) ressalta que um número estimado de seis
trilhões de reações têm lugar em cada célula a cada segundo. Quando este fluxo de
informações é interrompido, as células entram em desordem e o envelhecimento
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acontece. Para manter-se vivo, o corpo vive em constante mudança, as células da
pele, o revestimento do estômago, do fígado e do esqueleto, por exemplo, renovamse, mas a precisão com que isso acontece decai e a renovação torna-se mais lenta
e menos eficaz. Após os trinta anos de idade surgem rugas, a pele começa a perder
o tônus e o frescor, os músculos começam a ceder, visão e audição são reduzidas, a
pressão arterial sobe, entre outras alterações. Contudo, afirma Chopra (1993, p.15):
Somos as únicas criaturas na face da terra capazes de mudar nossa
biologia pelo que pensamos e sentimos. Possuímos o único sistema
nervoso consciente do fenômeno do envelhecimento [...] e porque somos
conscientes, nossos estados mentais influenciam aquilo de que temos
consciência [...] Seria impossível isolar um simples pensamento ou
sentimento, uma simples crença ou suposição, que não tenha algum efeito
sobre o envelhecimento, direta ou indiretamente [...] Um surto de
depressão, pode acabar com o sistema imunológico; apaixonar-se, ao
contrário, pode fortificá-lo tremendamente.

Entendendo o envelhecimento humano sob esta óptica, fica fácil compreender
que se trata de um processo fluido, que pode aos poucos ser aprendido e
construído. De certa forma, o mundo e nele o envelhecimento, é aquilo que se
aprendeu a partir das próprias experiências vividas e a partir dos “arquivos
inconscientes” de todas as experiências vividas pela humanidade e ancestralidade.
Chopra postula (2013, p. 22) que “o mundo é um reflexo do mecanismo sensorial
que o registra”. Assim sendo, é possível aceitar que, de certa forma, pode-se “mudar
o mundo”, mudando a forma como ele é percebido. O modo como cada um se
percebe, determina o modo como cada um vive dentro das suas circunstâncias.
A forma como se lida com o tempo é uma questão fundamental quando se
pensa o processo de envelhecimento. Se ele for concebido como uma flecha atirada
ao nascer, que segue implacavelmente até a morte, corre-se o risco de torná-lo um
grande inimigo. Se, ao contrário, entender que os segundos, minutos, horas, dias,
meses e anos são apenas fragmentos de uma realidade maior, pode-se perceber e
experimentar este tempo como um grande aliado.
Viver rememorando o passado e acreditando que não há muito no futuro é
uma das “regras sociais” do envelhecer, ao passo que o viver consciente de seu
processo de envelhecimento, isto é, viver o presente, permite uma percepção mais
clara de si e de sua atuação no mundo, independente da idade cronológica que se
tenha. Para transformar os antigos padrões (regras) que ditam o como se deve
envelhecer, é preciso pensar uma nova forma de construir este envelhecimento.
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Chopra afirma que (1993, p. 34): “[...] aceitar o envelhecimento graciosamente evita
muitos sofrimentos, tantos físicos quanto mentais”. É a velha máxima que diz: “você
é tão velho quanto pensa que é”.
Em alguns ou vários aspectos, envelhecer no mundo de hoje tem se
configurado de maneira diferente das gerações anteriores. Muitos já não aceitam
mais o imperativo pejorativo “você é velho, haja como tal”.
Reis (2007, p.18) ressalta:
Esta fase (velhice), atualmente, é entendida não só como ócio, inutilidade,
inatividade, mas também em seu oposto, dando ideia de uma etapa
destinada a novas oportunidades e prazeres, a uma segunda vocação, ao
descanso e, principalmente, privilegiando-se o presente, a qualidade do
momento de vida, o desfrute do tempo vivido; uma espécie de idade do
extra, idade do lucro.

A antropóloga social Mirian Goldenberg (2013) aponta para este novo
envelhecer. Ela afirma que os “belos velhos” são aqueles que não se aposentaram
de si mesmos, pois vêm rejeitando os estereótipos e criando novas possibilidades e
significados para o envelhecimento. Ela rejeita a ideia do rótulo da melhor idade,
pois traduz uma negação da velhice como um todo, em seus aspectos positivos e
negativos.
Sobre o que pensam do tempo e almejam os “belos velhos”, diz Goldenberg
(2013, p.16): “Querem ser produtivos, úteis e ativos nesta fase da vida. Não querem
apenas ocupar o tempo, passar o tempo, preencher o tempo, perder tempo”. Ela
afirma que a “bela velhice” é o resultado natural de um belo projeto de vida e que
não existe um único modelo de velhice a ser imitado. Existem maneiras diferentes
de construir a própria velhice.
Como resultado de suas pesquisas, Goldenberg destaca algumas dicas para
esta construção (2013, p. 19):
[...] encontrar um projeto de vida, buscar o significado da existência,
conquistar a liberdade, almejar a felicidade, cultivar a amizade, viver
intensamente o presente, aprender a dizer não, respeitar a própria vontade,
vencer os medos, aceitar a idade e dar muitas risadas.

Inspirada por Simone de Beauvoir, Goldenberg faz uma reflexão sobre os
sonhos sonhados e realizados e, a partir desta reflexão, concluiu que no que diz
respeito a projetos de vida, uma boa pergunta a se fazer, ao pensar-se o
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envelhecimento é o que há de criança em cada um, com o passar dos anos. Sobre
este questionamento, afirma a autora (2013, p. 34):

[...] O projeto de cada um pode ser traçado desde a infância, mas também
pode ser construído ou modificado nas diferentes fases da vida. A ênfase se
coloca no exercício permanente da liberdade, da escolha e da
responsabilidade individual, na construção de um projeto de vida que dê
significado às experiências até os últimos dias.

O envelhecimento é também uma questão cultural. Quando se pensa sobre o
envelhecer, apesar de algumas características comuns a todos os processos, não se
pode negar que ele acontece de forma diferente, dependendo do gênero, classe
social e situação econômica. É fácil observar que a pobreza e a exclusão social
podem dificultar muitas vezes, ao idoso, a escolha e o exercício de novos papéis
sociais, por exemplo. Contudo, também não se pode negar que nos dias atuais os
indivíduos e a sociedade vêm despertando para este novo envelhecer, independente
de qualquer circunstância, valendo-se de adequações e que hoje é fato a
possibilidade de planejar uma vida nova aos 50 ou 60 anos de idade. Envelhecer
satisfatoriamente depende do equilíbrio entre as limitações e as possibilidades do
indivíduo, sejam elas quais forem.
Sobre os novos velhos afirma Chopra (1993, p. 235):

As pessoas mais velhas hoje em dia tendem a não ser simples
sobreviventes, mas sim pessoas que incorporaram valores e atitudes
invejáveis. Os sociólogos inevitavelmente se impressionam com sua forte
ligação com a liberdade e independência e tenderam a evitar serem
contidos por forças repressoras [...] a palavra mais usada em relação aos
novos velhos é adaptável. Em algum ponto de suas vidas todos sofreram
perdas e reveses. Mas mesmo a perda mais significativa, [...] foi chorada e
depois a pessoa seguiu em frente.

Ao longo da vida, e não diferente ao envelhecer, temos opções: podemos ser
nossos próprios melhores amigos ou algozes. É preciso ter consciência do
envelhecimento que se constrói e que se deseja.
Em um mundo tecnológico e descartável, a inovação desconsidera a
experiência acumulada. Assim também acontece com o idoso, que não raro é
ignorado, desprezado, estigmatizado e abandonado. É fundamental ressaltar que a
história é para ser valorizada e não descartada. A memória é a construção do
presente via passado, que acaba por se traduzir na possibilidade de um novo futuro.
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A velhice não deve ser vista ou vivida como tempo de “validade vencida”, mas,
antes, como a possibilidade de um arquivo real pessoal e social a ser valorizado,
desfrutado, compartilhado e aproveitado.
De acordo com Jung (2012), na velhice bem vivida, há o privilégio de já se ter
estabelecido diálogos valiosos entre a consciência e o inconsciente, que se
aproximam, resultando destes, a possibilidade de maior encontro com o si-mesmo e
a possibilidade de criar novas e positivas representações sobre a velhice.
Nascer, crescer, ultrapassar a metanóia (termo Junguiano para definir o
processo de transição existencial que se dá a partir da meia idade, não
necessariamente a cronológica, que inaugura um novo ciclo de vida com maior
proximidade no eixo ego-self) e seguir no envelhecimento, recusando a morte
simbólica social é a possibilidade de romper com condicionamentos e amarras
internas e sociais, em direção ao si-mesmo, para se tornar quem realmente se é, da
forma mais plena possível.
É preciso tirar urgente o envelhecimento da sombra individual e coletiva, para
trazê-lo para a luz, pois nele há, para além de tudo que se acredita de perdas e
declínio, maturidade, liberdade, escolhas e inúmeras possibilidades.
A conquista deste novo paradigma representa um trabalho em conjunto, a
partir de cada indivíduo, de cada família, da sociedade como um todo, da saúde
pública, nos hospitais, nos centros de atendimento, das instituições privadas de
atendimento ao idoso e daí por diante.
Fala Elisa Lucinda, em seu poema Vida Ateliê:
“Pouca gente se dá conta,
mas estamos preparando sem pensar e aos poucos,
sem saber e sempre,
a nossa máscara da velhice.
Estamos, durante a vida, desde meninos esculpindo,
talhe a talhe, a forma da escultura,
na qual teremos resultado.
Estamos preparando a mostra,
O vernissage do nosso rosto definitivo.
Seremos, no desfecho,
a cara com linhas de coroa
e vice-versa.
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Nosso avesso lá estará;
no hidrográfico bordado dos rios do riso e dos rios do sofrimento.
Estamos, em nosso caderno de rosto,
grafitando nosso mapa...
Sem perceber,
temos pincéis, tintas, milhares de cores, misturas e matizes;
na palheta, amores, goivas, solventes, dores, telas, formões,
aquarelas e lápis nas mãos...
Essa cara-identidade, cujo rascunho valeu
e cujo ensaio valerá,
representará, na eternidade do brilho do olhar,
nossa capacidade de estreia,
nossa habilidade em diluir rancores,
em transformar dissabores em aprendizado...
Quero olhos vivos de novidades que sorriam sempre,
Quero rugas de bons e repetidos gestos
de contemplação, indignação
revolução e contentamento.
Quero no meu rosto o bom retrato falado
de cada vão momento...
Nosso rosto de velhos
é o nosso último boletim na escola da vida,
e a expressão que tiver, afinal,
será nossa obra de arte...
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CAPÍTULO II

ARTETERAPIA
Imagem 5 – Cores que me abrem

Acervo pessoal da autora.

“Assim como o próprio viver, o criar é um processo existencial.”
Fayga Ostrower

Nas cavernas, há mais ou menos 25 mil anos, o homem primitivo registrava
suas primeiras impressões através da pintura, principalmente de animais, utilizandose de pigmentos extraídos da própria natureza como plantas, minerais e sangue.
São as pinturas rupestres a primeira forma de arte conhecida na humanidade,
seguida pelo manuseio da argila na confecção de vasos.
Desde a pré-história, o homem utiliza-se da arte como via de expressão e de
comunicação. Havia a necessidade de “dizer” algo, porque se sentia algo. Barreira e
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Brasil (2012, p.21) afirmam que “[...] a arte desta época tinha um caráter mágico. O
homem primitivo pintava essas imagens de animais para tirar deles o que acreditava
ser o espírito vital e, depois, caçá-los na realidade”. Neste princípio básico da
relação homem-arte, de certa forma, não houve mudanças ao longo do tempo,
sendo esta, simbolicamente, a mesma busca no ato de criar.
Desde então, o caminhar da história da arte e da humanidade se dá passo a
passo, entrelaçado. A arte diz da humanidade e a humanidade se traduz nela.
Philippini (2008) ressalta que desde tempos imemoriais, as manifestações artísticas
são o documentário psíquico da coletividade e, simultaneamente, as representações
da singularidade.
Foi apenas no século XIX, no entanto, que a arte passou, por seu latente
potencial, a receber a convergência de variados olhares, sobre sua aplicabilidade
terapêutica.
A arte tem um grande potencial curativo. Seu poder é imenso e é capaz de
nos trazer fortes experiências transformadoras e demonstrar vários
aspectos da mesma realidade simultaneamente. É uma facilitadora da
criatividade e uma ponte para que conheçamos aspectos desconhecidos de
nós mesmos, que precisam ser descortinados de forma que vivamos uma
vida mais inteira, coerente com nossa totalidade genuína. (PHILIPPINI,
2009, p.9)

A Arteterapia é uma atividade que existe desde a década de 40, tendo dado
seus primeiros passos na Inglaterra do pós-guerra e sido sistematizada, também
nesta década, nos Estados Unidos, por Margareth Naumburg.
Vários foram os estudiosos, de diferentes áreas, como terapia ocupacional,
médicos psiquiatras, artistas, educadores entre outros, que contribuíram no florescer
deste novo conhecimento, o que desde cedo aponta para o fato de ser, a
Arteterapia, uma construção que ocupa o lugar da interseção de variados saberes.
Mais recentemente, na década de 80, o fazer e pensar a Arteterapia chegou à
América do Sul, no Brasil, sob o olhar e com as ações da Dra. Nise da Silveira, no
Rio de Janeiro, Dr. Osório César, em São Paulo, e Dr. Ulisses Pernambuco, em
Recife.
Em 1999, no Rio de Janeiro, criou-se a primeira Associação de Arteterapia do
Brasil, a AARJ. Posteriormente, outras se seguiram, e em 2006 foi fundada então a
UBAAT – União Brasileira de Associações de Arteterapia, para unificar e assegurar
a prática e docência dos profissionais da área.
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Alguns anos se passaram e, finalmente, no dia 31 de Janeiro de 2013, foi
publicada no Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, a
oficialização da profissão Arteterapeuta, sob o título 2263-10.
Conceituar Arteterapia pode parecer tarefa simples, sem ser. Acreditar que a
arte, quando utilizada em processos terapêuticos, atua apenas como meio facilitador
que visa a comunicação verbal, ou ainda, que o objetivo é a produção estética e que
tal se consegue, principalmente, através de desenhos e pinturas, é um equívoco que
restringe todo seu potencial e aplicabilidade. A Arteterapia pode ser sim entendida
como terapia através da arte, desde que devidamente esclarecido o que representa,
terapeuticamente, arte.

[...] no contexto arteterapêutico, a arte é entendida como processo
expressivo, da forma mais ampla que se puder concebê-lo. Assim não se
estará abordando questões particulares de ordem estética, técnica ou
acadêmica, nem vinculações do processo criativo a qualquer escola
artística. (PHILIPPINI, 2008, p. 13).

Fundamental a compreensão de que no processo arteterapêutico, o
destaque está no fazer a partir dos mais variados materiais e através dos mais
variados manuseios, sem a preocupação com qualquer tipo de julgamento. O que
acontece durante este caminho, é o que trará efetivos resultados no significar das
experiências, ampliando o autoconhecimento, reforçando e promovendo bem estar e
saúde.
A Arteterapia como produtivo e eficiente processo terapêutico, hoje, é
praticada em instituições diversas como clínicas, hospitais, consultórios, empresas,
escolas e com as mais variadas populações e cronologias, com processos
acontecendo individualmente ou em grupos.
As expressões artísticas possuem propriedades terapêuticas, preventivas e
curativas. Elas viabilizam o ativar da criatividade, que é inerente à condição humana
e fundamental para o bem viver. A criatividade propicia, em seu sentido mais amplo,
a possibilidade de infindáveis conexões na percepção do mundo a nossa volta e
nosso mundo singular interior. Fayga Ostrower (1999, p. 9) ressalta que o homem é
um ser formador: “Ele é capaz de estabelecer relacionamentos entre os múltiplos
eventos que ocorrem ao redor e dentro dele [...] os configura em sua experiência do
viver e lhes dá um significado”.
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As conexões entre estes mundos não são aleatórias. O ato de fazer, de
compreender e de compreender-se nele, orienta-se pelas expectativas, desejos,
medos e, sobretudo, por uma atitude íntima de ordenação interior, sempre na busca
de significados. O potencial criador do homem se realiza através dos processos de
criação e sobre ele ressalta Ostrower (1999, p.53):
Compreendemos que todos os processos de criação representam, na
origem, tentativas de estruturação, de experimentação e controle, processos
produtivos onde o homem se descobre, onde ele próprio se articula à
medida que passa a identificar-se com a matéria. São transferências
simbólicas do homem à materialidade das coisas e que novamente são
transferidas para si.

Na cultura ocidental, há uma tendência incansável do ensino do controle das
emoções, da não curiosidade, do não arriscar para evitar perdas, fracassos e
frustrações. Comum é a crença de que o talento, a inspiração e a criatividade são
privilégios de alguns e que não existe controle sobre estes em nós. Desta forma,
lenta e gradualmente, através de proibições e recriminações, instala-se o processo
de anulação de ideias, crenças, desejos, iniciativas, que leva ao limitar das
experiências e ao desacreditar e sufocar as próprias habilidades e potencialidades.
Acaba-se por criar comportamentos de conformismo, passividade, insegurança,
isolamento e inferioridade entre outros, deixando cair no esquecimento a
fundamental ousadia e espontaneidade. Esta crença quase inabalável e patológica
das próprias limitações pode ser tal que chegue ao ponto de resistir a qualquer
tentativa ou sugestão de mudança.
É no viabilizar desta viagem ao reencontro com o que há de verdadeiro em si
mesmo, de reconexão, que a Arteterapia apresenta-se como valioso instrumento.
O processo criativo é um caminho espiritual. E essa aventura fala de nós,
de nosso ser mais profundo, do criador que existe em cada um de nós, da
originalidade, que não significa o que todos nós sabemos, mas que é plena
e originalmente nós. (NACHMANOVITCH, 1993, p.24)

Sobre a busca da diminuição do distanciamento do indivíduo com sua própria
vida psíquica, Philippini afirma (2008, p. 66):

Em Arteterapia, através do manuseio e experimentação de materiais
diversos nas múltiplas modalidades expressivas, em atmosfera acolhedora
e protegida, facilita-se o resgate destas possibilidades e auxilia-se o
despertar da sensorialidade e da percepção, e permite o vivenciar de
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momentos mais soltos e lúdicos. Ao explorar texturas, formas, curvas,
cavidades, pontas, no reconhecimento da singularidade de cada material
expressivo, somos beneficiados por suas propriedades terapêuticas e
teremos em consequência o desenvolvimento de algumas destas
habilidades adormecidas.

Quando um processo criativo é iniciado, pode despertar novos gestos
criativos, levando a outros e outros, formando redes criativas. Arte é vida e para
vivê-la livre, com sentimento de plenitude e inteireza, que se traduz em saúde,
afirma Philippini (2008, p. 78), há a necessidade de coragem e tempo:
Tempo para criar a hora de reconhecer o mundo interno através das cores,
formas, linhas, movimentos e sons. Tempo para gerar suas próprias
imagens, configurando uma delicada trama feita de memórias, emoções e
afetos. Tempo de coragem para permitir-se ser livre, autônomo, e original.
Tempo para correr o risco, traçar a própria rota, trilhar o próprio caminho.
Tempo para viver a vida, correndo atrás das próprias ideias, para
transformá-las realidade e ter prazer na luta de transformar o que antes era
sonho, em projeto realizado.

2.1 MATERIAIS EXPRESSIVOS

Variadas são as modalidades expressivas que podem ser utilizadas em
processos arteterapêuticos. Sendo a Arteterapia uma terapia expressiva, utiliza-se
de linguagens e materiais que devidamente utilizados em um setting apropriado,
propiciam o desbloqueio e consequente fluência do processo criativo, permitindo
uma comunicação entre inconsciente e consciente através da criação de imagens,
traduzidas em materialidades palpáveis bidimensionais ou tridimensionais, com
cores, formas, texturas, volume e peso.
Para que tal processo ocorra satisfatoriamente, alguns cuidados são
importantes como, local adequado, materiais de boa qualidade e apropriados para o
processo em seus diferentes momentos, conhecimento teórico e prático por parte do
arteterapeuta, que deve ter também seus sentidos atentos para o “fazer” do outro.
Vários são os materiais e as estratégias expressivas que podem ser
exploradas em um processo arteterapêutico, e a combinação de diferentes técnicas
e materiais possibilita um leque ainda maior de experiências possíveis no fazer
artístico.
Philippini (2009) divide em cinco grandes grupos as linguagens expressivas
mais utilizadas nos processos arteterapêuticos. São elas: produções em suporte de
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papel como colagens, fotografias, pinturas e desenhos; produções com fios como
tecelagem, bordado e costura; produções com fragmentos como mosaico e
assemblagem; modelagem com materiais diversos e construção. Também cita
outras linguagens como escrita criativa, contação de histórias, criação de
personagens e máscaras, vídeo e consciência corporal.
Cada material, por suas peculiaridades, possui uma linguagem subjetiva que
propicia a comunicação de sentidos e afetos, facilitando o emergir de conteúdos
simbólicos expressos na materialidade das produções que, desdobrados em novas
criações, levam a uma maior auto percepção, descobertas e possível crescimento,
pelo posterior entendimento dos processos internos e do lidar com o mundo à volta.

2.1.1 Colagem
Imagem 6 - Colagem

Acervo pessoal da autora.

Atividades com colagens são extremamente facilitadoras no início dos
processos arteterapêuticos por possuírem pouca dificuldade operacional. Já no
momento da busca das imagens no banco disponível (caixa com imagens préselecionadas, revistas, jornais entre outros) dá-se inicio a ponte para acessar o
inconsciente na busca de conteúdos que possam se expressar. Inúmeros são os
materiais que podem ser utilizados plasticamente e esteticamente nas colagens
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como, papéis com as mais diversas formas, cores e texturas, fotografias, panos e
aviamentos, materiais diversos da natureza, plásticos, fios variados, entre outros,
bem como a combinação de todos estes materiais em inúmeros suportes diferentes.
A própria cola por si só permite diversas possibilidades expressivas. Em todas estas
opções de trabalhos com colagem, o que se possibilita é o agregar, estruturar,
organizar e integrar de forma objetiva na atividade de colar e de forma subjetiva
internamente.
Sobre as colagens, Philippini ressalta (2009, p. 24):
As colagens nos dão pistas simbólicas, não só através da natureza das
imagens escolhidas em uma composição, mas também através da relação
entre as figuras, pela presença de polaridades cromáticas, pela posição e
forma de ocupação do suporte, pelo modo como se movimentam e se
relacionam entre si [...].

2.1.2 Desenho
Imagem 7 - Desenho

Acervo pessoal da autora.

Cada materialidade possui uma linguagem específica que, quando associada
a uma técnica de utilização, promove uma resposta carregada de conteúdo
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emocional e afetivo. Assim sendo, o trabalho com materiais gráficos diversos,
possibilita vivências diversas no fazer. Pode-se delinear, trabalhando com linhas,
contornos, limites, restringindo o espaço e detalhando como o grafite, lápis cera,
hidrocor ou descentralizar, misturar, contrapor luz e sombra com o carvão, pastel
seco e pastel óleo, por exemplo; além da possibilidade da utilização ou não de cores
nas produções.

2.1.3 Pintura

Imagem 8 - Pintura

Acervo pessoal da autora.

A pintura pode vir a ser uma proposta geradora de alguma ansiedade no
processo arteterapêutico, pois traz em si uma demanda de “certa libertação”. O que
há de mais significativo em seu manuseio é aceitar e, permitir o deixar fluir, sair,
transbordar, escorrer, sem controle ou preocupação com a forma. Vencer medos e a
necessidade do controle, na busca de sensação de satisfação na surpresa é a
proposta no fazer com tintas. Sua fluidez pode proporcionar internamente um
expandir-se, um interligar-se e um fluir que abre espaço para o novo sutil.

38

Sobre os benefícios do trabalho com tintas, Philippini (2009, p. 44) ressalta: “A
utilização da pintura no processo arteterapêutico é um recurso de muita efetividade,
devido à sua intensa possibilidade de mobilizar emoções, facilitando a fluência e a
expressão de afetos”.

2.1.4 Linhas e fios
Imagem 9 – Linhas e fios

Arquivo pessoal da autora

Várias são as opções para o trabalho com linhas e fios. Os mais utilizados em
Arteterapia são a simples colagem de fios diversos, tecelagem, costura e bordados.
Na tecelagem, o trabalho consiste em traçar os fios longitudinalmente
(urdidura) e transversalmente (trama), em movimento de ondas (passando por baixo
e por cima de cada fio). Para este trabalho, várias são as possibilidades de fios
como lãs, fitas, barbantes, entre outros. A costura consiste em unir através de
pontos, utilizando-se agulhas e linhas. O bordado busca o criar desenhos e figuras
ornamentais, utilizando agulhas e variados tipos de fios que são trabalhados na base
por variados tipos de pontos, podendo-se produzir texturas ou não.
O trabalho com fios teve sempre enorme importância na história do homem e
das civilizações. Homens e mulheres vestiam-se e abrigavam-se costurando,
tecendo e bordando. Contudo, ancestralmente, este terreno identifica-se com o
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princípio feminino, pois exige o paciente desacelerar, concentrar, além de delicadeza
e ritmo harmônico.
Sobre a tecelagem, Philippini (2009, p. 61) destaca que o tecer, tramar, urdir,
produzir tessituras, dominar o fio, “[...] equivale a ordenar, a articular, a entrelaçar, a
organizar, a apropriar-se do próprio fluxo criativo e existencial [...]”.
Sobre a costura e o bordado ela ressalta (2009, p. 64) que: “As atividades de
linhas e agulhas são extremamente úteis no processo terapêutico. Ensinam sobre a
necessidade de cuidado, gradualidade, minúcia, atenção e concentração”.

2.1.5 Assemblagem
Imagem 10 – Assemblagem

Acervo pessoal da autora

A assemblagem assemelha-se, em alguns aspectos, ao confeccionar de
mosaicos, pois ambos possuem um ponto de partida que é o caos, a desconstrução.
Philippini (2009, p. 82) ressalta:
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[...] nestas produções parte-se de uma desconstrução para, passo a passo,
reconstruir e ressignificar, dando beleza ao material antes confuso.
Reunindo e reordenando material que antes seria descartável, recicla-se e
dá-se um novo sentido.

2.1.5 Confecção de máscaras
Imagem 11 – Máscaras

Acervo pessoal da autora

O confeccionar máscaras e usá-las para cobrir o rosto é um ato de esconderse para poder se mostrar. Ela funciona como uma ponte entre o secreto e o
revelado. A criação de máscara tem a força de ativar o imaginário e ajuda a trazer à
cena, personagens internos ainda desconhecidos. A reflexão sobre este fazer e o
diálogo com a máscara produzida, possibilita maior conhecimento de si mesmo e
sobre a relação com o outro e com o mundo. As máscaras são aspectos de nós
mesmos e, como bem nos lembra Philippini (2009, p.99): “São, a máscara e quem a
faz, duas inseparáveis companheiras, persona e sombra, faces da mesma moeda”.
Para a confecção de máscaras várias são as linguagens plásticas que podem
ser utilizadas, propiciando a comunicação simbólica e consequente estruturação e
elaboração de conteúdos inconscientes.
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2.1.6 Fotografias
Imagem 12 – Criação personagem e fotografia

Acervo pessoal da autora.

As fotografias são os registros de momentos vividos carregados de emoções.
Excelente recurso no levantamento da história da pessoa e na recuperação de
memórias que ajudam nos insights sobre a própria personalidade e percepção da
autoimagem. Várias são as possibilidades de propostas de trabalhos com as
fotografias como criação de personagens, scrapbooks entre outros, utilizando-se a
combinação de outras linguagens plásticas como colagem e pintura.
Originalmente a palavra fotografia quer dizer: foto=luz e grafia= escrita, ou
seja, algo registrado pela luz.
Retomar e observar fotografias é beneficiar-se desta “escrita luminosa” que
fornece pistas e dados “sobre o ontem, no hoje”, permitindo que tantos
instantes fugazes deste “já, que não é mais”, sejam revisitados e
compreendidos. Neste sentido, a fotografia, como tantos outros recursos
artísticos, criativos e expressivos, nos recoloca no tempo cíclico e subjetivo
de Kairós. (PHILIPPINI, 2009, p.33)
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2.1.8 Modelagem

Imagem 13 - Modelagem

Acervo pessoal da autora.

A Modelagem

inaugura, no processo arteterapêutico, as produções

tridimensionais (concretude tridimensional) e, por este motivo, deve ser introduzida
cautelosamente, por exigir noções de organização espacial na produção de
estruturas que necessitam de equilíbrio. Vários são os tipos de massas que podem
ser utilizadas na modelagem como biscuit, papier mârché e argila entre outras.
Como o trabalho com argila pode ser muito mobilizador, por vezes há a indicação de
iniciar-se a modelagem por outras massas.
Sobre as diferenças vivenciais na modelagem, Philippini (2009, p. 73) diz
acreditar que: “[...] o barro ativa mais rapidamente conteúdos inconscientes, por ser
um material orgânico, vivo, úmido, macio, que propicia trocas de temperatura,
oferecendo ao toque extrema plasticidade e reversibilidade”. Especificamente sobre
a modelagem com biscuit, ressalta ser um trabalho muito minucioso, que exige
acuidade visual, concentração e habilidades psicomotoras mais elaboradas.
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2.1.9 Escrita criativa

A palavra tem grande poder na geração de imagens, que acontece através de
uma cadeia de associações livres. A sonoridade, os segmentos que a compõem
quando a fragmentamos e sua etimologia são estímulos para os processos criativos,
além da possibilidade da criação de textos que decodificam as imagens produzidas.
Algumas considerações tornam-se, então, importantes: muitas são, portanto,
as linguagens plásticas e materiais que possibilitam o expressar de conteúdos
inconscientes que vêm traduzir um mundo de emoções. Apenas algumas foram
acima citadas.
Atento, como dito anteriormente, o arteterapeuta deve desenvolver um olhar
cuidadoso para cada momento e processo, para propiciar o espaço adequado e
perceber a materialidade indicada para cada população e cronologia.

Uma das

técnicas utilizadas em Arteterapia é a amplificação, que se coloca a disposição do
jogo simbólico de se traduzir aos poucos e a medida do possível, através da
transposição de diferentes linguagens expressivas que permitirão, ao seu tempo,
maior compreensão dos símbolos que surgem no processo arteterapêutico.
A cada momento de produção de imagens, conexões são estabelecidas e
nelas, formas, cores, texturas e volumes acabam por iluminar, nortear, desvelar,
organizar, transformar e harmonizar o que antes era desconhecido, obscuro e
doloroso, facilitando o auto resgate, a auto compreensão, auto conhecimento e
desenvolvimento através da ampliação da consciência e a consequente prevenção,
geração e manutenção da saúde.
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CAPÍTULO III

PSICOLOGIA ANALÍTICA

Imagem 14 – Mãos em ree

Disponível em: http://fmanha.com.br/blogs/bethlandim/files/2014/05/E2A65_1.jpg

“A individuação é a busca de ser aquilo que se é”.
Carl Gustav Jung.

Para que um trabalho psicoterapêutico possa ser efetivamente realizado, há
que se ter a definição e compreensão da visão de ser humano que norteará cada
singular encontro ao longo do processo. Lança-se mão, então, de um determinado
corpo teórico, que ajudará na tradução dos conteúdos que surgem, direcionando as
ações do terapeuta.
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O foco das ações arteterapêuticas encontra-se na crença de que todos os
seres humanos possuem núcleos de saúde e que, acionando e incentivando estes
núcleos através da arte, é que um efetivo e eficaz processo acontece, ampliando o
autoconhecimento, redimensionando a auto percepção e ajudando na busca de
maior bem estar e qualidade de vida.
Algumas são as teorias psicológicas existentes que ajudam na compreensão
dos processos psicodinâmicos neste contexto e embasam a prática da Arteterapia.
Entre estas, encontra-se a Psicologia Analítica.
Em 26 de Julho de 1875 nasceu na cidade de Keswill – Suíça, um homem
que viria a ser um grande pensador da alma humana, Carl Gustav Jung. Estudioso,
concluiu o curso de Medicina na Universidade da Basiléia em 1900, especializandose em psiquiatria no hospital de Burgholzli, Zurique em 1905. Discípulo e dissidente
de Freud, debruçou-se sempre sobre o entendimento do inconsciente e, além da
análise dos sonhos de seus pacientes, a partir de 1913 deu início a um profundo
processo de autoanálise, de onde nasceu, então, seu precioso legado – a psicologia
analítica – apresentada ao mundo em 1921, no livro Tipos Psicológicos. Desde
então, inúmeras foram suas contribuições para o entendimento do ser humano, até
sua morte em 1961.
A investigação da alma humana para Jung foi, em muitos momentos, um
caminho de busca de entendimento pessoal, observando seus próprios sonhos e
desenvolvendo a imaginação ativa. Contudo, sem se bastar em suas próprias
experiências, como informa Stein (2006, p.14): “Para entender seus pacientes e a si
mesmo, desenvolveu um método de interpretação que se baseou em estudos
comparativos de cultura humana, mito e religião [...] Deu a esse método o nome de
ampliação.” Jung dedicou-se ao estudo de filosofia, paleontologia, arqueologia,
artes, simbologia, religião entre outros, além de ter feito inúmeras viagens para
conhecer diferentes povos e culturas, na busca sempre de possíveis analogias.
Para Jung, a psique é algo vivo, palpitante, mercurial e o mapa teórico por ele
criado, serve como orientação e guia para entendê-la, sendo no entanto, a própria
pessoa o responsável por esta tarefa, embora possa ser auxiliado por um terapeuta.
De acordo com seus estudos, a existência humana consiste em uma rede de
fatores antagônicos, duais e ambíguos, sendo o homem possuidor de uma tendência
natural ao desenvolvimento em direção à integração e totalidade existencial.
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3.1 CONSCIENTE

Um ponto de partida para o entendimento da psique humana é a consciência.
Para entendê-la, há que se entender seu centro, o ego – “eu”. Diz Stein (2006, p. 23)
que o ego é sujeito de todos os atos conscientes da pessoa. Ele é um sujeito a
quem os conteúdos psíquicos são apresentados. O termo ego refere-se à
experiência que a pessoa tem de si mesma como um centro de vontade, de desejo,
de reflexão e ação. O ego determina, em grade parte, que conteúdos ficam na
consciência e quais, por algum motivo, serão “reprimidos”. Dinâmico é o agente
organizador e individualizante da consciência humana. Pode-se dizer que cabe ao
ego “gerenciar” a energia psíquica. A princípio, possui sabedoria para discernir os
momentos de poupar ou canalizar energia, momentos de introversão e extroversão,

O ego focaliza a consciência humana e confere à nossa conduta consciente
sua determinação e direção. Porque temos um ego, possuímos a liberdade
para fazer escolhas que podem desafiar os nossos instintos de
autopreservação, propagação e criatividade [...] É um poderoso ímã
associativo e um agente organizacional [...] Um ego forte é aquele que pode
obter e movimentar de forma deliberada grandes somas de conteúdo
consciente. Um ego fraco sucumbe mais facilmente a impulsos e reações
emocionais. Um ego fraco é facilmente distraído e, por consequência,
carece de foco e motivação consistente. (STEIN, 2006, p. 27).

Sobre a psique e o ego Von Franz (1964, p.162) diz que o ego auxilia a pique
a realizar a sua totalidade:

É o ego que ilumina o sistema inteiro, permitindo que ganhe consciência e,
portanto, que se torne realizado [...] Só posso trazê-lo à realidade se o meu
ego o notar. A totalidade inata, mas escondida da psique, não é a mesma
coisa que uma totalidade plenamente realizada e vivida.

3.2 INCONSCIENTE

Ainda para entender a consciência, há que se lançar mão de outro conceito
das ditas psicologias profundas, entre elas, a psicologia analítica, que é o conceito
de inconsciente.

A distinção entre consciente e inconsciente, tão fundamental na teoria geral
da psique de Jung [...] postula que alguns conteúdos são refletidos pelo ego
e mantidos na consciência, seja temporária, seja permanentemente. O
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inconsciente inclui todos os conteúdos psíquicos que se encontram fora da
consciência, por qualquer razão ou qualquer duração. (STEIN, 2006, p.23)

O ponto central da psicologia analítica encontra-se no amplo conceito dado
por Jung ao inconsciente. Ele afirma que o homem percebe a realidade com a
consciência, mas também com aspectos inconscientes da psique.
Jung estabeleceu a existência no psiquismo humano do inconsciente pessoal
e do inconsciente coletivo.
O Inconsciente é constituído por conteúdos que em algum dado momento
estiveram presentes na consciência através de experiências vividas e que por algum
motivo foram

reprimidos pelo

ego, por não

lhe

agradarem,

por serem

intoleravelmente dolorosos ou incompatíveis com outros conteúdos. Sobre estes
conteúdos, afirma Stein (2006, p. 26):

[...] desde que não estejam bloqueados por mecanismos de defesa, como
repressão, os quais mantêm os conflitos intoleráveis fora do alcance e
tenham uma ligação associativa suficientemente forte com o ego – isto é,
foram apreendidos com suficiente solidez, podem retornar à consciência. No
inconsciente, para além dos conteúdos reprimidos, também encontram-se
todas as percepções subliminares dos sentidos, bem como componentes
que ainda não alcançaram o limiar da consciência.

Quando estes conteúdos são adquiridos devido às experiências do indivíduo,
durante sua existência, entende-se como sendo material do inconsciente pessoal.
Contudo, após análise de sonhos e casos diversos, Jung concebe um algo a
mais do que o inconsciente pessoal, que parece ultrapassar as aquisições e
elementos pessoais.

[...] devemos afirmar que o inconsciente contém não só componentes de
ordem pessoal, mas também impessoal, coletiva, sob a forma de categorias
herdadas ou arquétipos. Já propus antes a hipótese de que o inconsciente,
em seus níveis mais profundos possui conteúdos em estado relativamente
ativo; por isso designei inconsciente coletivo. (Jung, 2012, § 220).

Desta forma, o Inconsciente coletivo, entendido como hereditário, se constitui
a partir das experiências vividas por toda a humanidade.
Possibilitando e permeando toda a dinâmica do psiquismo, encontra-se o que
Jung chamou de energia psíquica. A psique era por ele concebida como um sistema
energético que, quando saudável, possui um fluxo aberto, circulante em si,
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alimentada e influenciada pelo mundo externo. Às direções dos movimentos da
energia psíquica Jung chamou regressão e progressão.

Enquanto a progressão promove a adaptação ao mundo, a regressão leva,
paradoxalmente, a novas possibilidades para o desenvolvimento. A
regressão ativa o mundo interior. Quando o mundo interior foi ativado, uma
pessoa é forçada a lidar com ele e, mais tarde, a fazer uma nova adaptação
que leva em conta os resultados previamente obtidos. Esse movimento no
sentido da adaptação interior leva, finalmente, a uma nova adaptação
exterior quando a libido inicia, uma vez mais, o caminho da progressão.
(STEIN, 2006, p.77).

3.3 COMPLEXOS

É no inconsciente que se encontram os chamados complexos. Em seus
estudos e pesquisas sobre livre associação, realizados com Freud, Jung percebeu
que (1964, p. 28): “Neste processo, não só a partir dos sonhos, podiam seus
pacientes chegar a assuntos bem incômodos e há muito sepultados na memória,
esquecidos conscientemente”.
Sobre a estrutura do complexo, afirma que:

[...] é composto por imagens associadas e memórias congeladas de
momentos traumáticos que estão enterradas no inconsciente e não são
facilmente acessíveis para recuperação do ego. São as lembranças
reprimidas. O que une os vários elementos associados do complexo e os
mantém no lugar é a emoção [...] o conteúdo afetivo do complexo consiste
em um elemento nuclear e num grande número de associações
secundariamente consteladas. (apud STEIN, 2006, p.55)

Jung também nos diz que o núcleo dos complexos compõe-se de duas
partes: uma imagem ou traço psíquico do trauma originador e uma peça inata,
arquetípica, a ele intimamente associada.
Para Jung, existem os complexos que se originam devido a traumas de
natureza externa ao psiquismo, mas existem aqueles que podem ser criados por
(apud STEIN, 2006, p. 56) “um conflito moral que deriva, em ultima instância, da
impossibilidade aparente de afirmar a totalidade da natureza humana”.
Jung afirma que o inconsciente nunca está em repouso e que existe uma
“inteligência” natural compensatória dos processos inconscientes em relação à
consciência, que se complementam para formar uma totalidade ao qual denominou
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Self – si-mesmo.

De acordo com Jung (Jung, 2006, § 275) afirma que: “Os

processos inconscientes compensadores do eu consciente, contêm todos os
elementos necessários para a auto regulação da psique como um todo”.

3.4 SÍMBOLOS

Os símbolos se originam no inconsciente e eles são uma possibilidade de
expressão possível para algo ainda desconhecido pela consciência. Eles habitam a
psique e surgem através de sonhos, fantasias e nas mais variadas formas de
expressão plástica. Eles são um meio através do qual se torna possível o diálogo
entre a consciência e os complexos e arquétipos. Como dito anteriormente, acessálos é acessar conteúdos inconscientes carregados de emoções, com efeitos muito
visíveis em determinadas situações significativas da vida, como por exemplo:
nascimento e morte, retomada de processos antes abandonados, superação de
obstáculos existenciais, fases transitórias como adolescência, entre outras
situações.
Quando acessados e trazidos à consciência, proporcionam a possibilidade de
reorganização da psique, processo que representa a busca fundamental da
existência humana, reparando e recomeçando a cada reorganização.

3.5 ARQUÉTIPOS:
Imagem 15 - Escadas

Disponível em: http://thumbs.dreamstime.com/x/colorful-stair-to-future-20840480.jpg
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Habitando também o inconsciente, afirma Jung (1964), encontram-se os
chamados arquétipos. Ao analisar os sonhos, ele percebeu que quando estes
vinham carregados de emoção extrema, era recorrente o fato de surgirem elementos
que não tinham origem nas experiências da vida pessoal ou individual daquele que
sonhava.

A estes elementos ele denominou arquétipos, que são “imagens

primordiais” ou nódulos de constelação de energia psíquica com grande carga
afetiva, padronizadas universalmente, Jung (1964, p. 67) assim define “[...] parecem
formas primitivas e inatas, representando uma espécie de herança do espírito
humano”. Para ele, a mente é um produto com uma história, desde o homem
primitivo e em constante expansão.
O arquétipo se origina no inconsciente coletivo, constituindo-se de energia
psíquica potencial que, quando ativada, expressa-se sob a forma de imagem
arquetípica sem, no entanto, confundir-se com ela. Desta forma, o que acessamos
através dos sonhos ou no caso deste estudo específico, através de imagens
surgidas nos processos de criação arteterapêuticos, é a

representação pessoal

(imagem arquetípica) ligada a um arquétipo específico.
Segundo o autor (1993, p.67), “O arquétipo é uma tendência para formar
estas mesmas representações de um motivo – representações que podem ter
inúmeras variações de detalhe – sem perder sua configuração original.” Jung afirma
que o arquétipo é uma tendência instintiva. Sobre o instinto e o arquétipo ainda
afirma:
Chamamos instinto aos impulsos fisiológicos percebidos pelos sentidos.
Mas, ao mesmo tempo, estes instintos podem também manifestar-se como
fantasias e revelar, muitas vezes, a sua presença apenas através de
imagens simbólicas. São estas manifestações que chamo arquétipos. A sua
origem não é conhecida; e eles se repetem em qualquer época e em
qualquer lugar do mundo – mesmo onde não é possível explicar sua
transmissão por descendência direta ou por “fecundações cruzadas”
resultantes da migração. (1964, p.69).

As estruturas arquetípicas não são formas estáticas, mas sim dinâmicas e se
manifestam por impulsos, tão espontâneos como os instintos. O inconsciente pulsa e
tem a capacidade de deliberar instintivamente.
Os complexos pessoais possuem uma história individual e os complexos
sociais possuem um caráter arquetípico e por seu poder e força, acabam por se
constituir em conteúdos básicos das lendas, mitos, contos, filosofias, religiões e

51

mitologias. Desta forma, há arquétipos que correspondem a diferentes situações
existenciais, como as relações vividas em família, relações amorosas, nascimento,
morte, entre outros. Analisar imagens arquetípicas se configura como um caminho
possível para se chegar a entender o processo psíquico vivido por uma pessoa em
determinado momento, pois trazer à consciência os complexos inconscientes,
através dos símbolos em imagens arquetípicas, possibilita o autoconhecimento. Há
sempre uma correlação entre as vivências individuais e as grandes experiências da
humanidade e, este fato deve ser levado em conta em um processo terapêutico.
Inúmeros são os arquétipos existentes, mas para Jung, alguns estão na base
do processo eixo de sua teoria, a qual ele chamou de individuação. São eles:
persona, sombra, anima, animus e self.

3.5.1 Persona

Imagem 16 - Persona

Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-odylNVfbhVw/TbIqxXVR_DI/AAAAAAAABIU/kOOkoInhhcA/s400/689420mascaras-deteatro.jpg

Originalmente persona era o nome dado às máscaras do teatro antigo,
usadas pelos atores. De acordo com Jung, é o sistema de adaptação ou a maneira
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através da qual se dá a comunicação com o mundo ao redor. Jung afirma (1989,
p.357): “Pode-se dizer, sem exagero, que a persona é aquilo que não é
verdadeiramente, mas o que nós mesmos e os outros pensam que somos.” Ela é o
instrumento de adaptação que está a serviço dos papéis sociais que cada um
representa.
Como todos os arquétipos, tem por polaridades positivas a adaptabilidade e
negativa, quando, por excesso de identificação, passa a ser assumida como a
verdadeira totalidade do ser.

3.5.2 Sombra

Imagem 17 - Sombra

Disponível em: http://1.bp.blogspot.com/-SbFCzILQqaA/U0AsUFCE_II/AAAAAAAAAjk/O25GW5sJxDk/s1600/sombra+2.jpg

Arquétipo que personifica todos os traços e elementos psíquicos pessoais e
coletivos, que incompatíveis com a consciência, se “refugiam” no inconsciente,
formando uma personalidade parcial, relativamente autônoma, que atua de forma
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compensatória, positiva ou negativamente, em relação à consciência.

Ela

representa uma ponte com o mundo externo. De acordo com Jung (1989, p.359):

A sombra personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir e que,
no entanto, sempre se impõe a ele, direta ou indiretamente, tais como os
traços inferiores do caráter ou outras tendências incompatíveis. [...], a
sombra não é composta apenas de tendências moralmente repreensíveis,
mas também um certo número de boas qualidades, instintos normais,
reações apropriadas, percepções realistas, impulsos criadores, etc.

3.5.3 Anima e animus
Imagem 18 – Anima e animus

Disponível em: http://giullia1.altervista.org/anima/animus/anima_animus_l.jpg

Pode-se dizer que são a personificação da natureza feminina do inconsciente
do homem e da natureza masculina do inconsciente da mulher. Afirma Jung (1989,
p. 351):

Desde a origem, todo homem traz em si a imagem da mulher; não a
imagem desta ou daquela mulher [...], mas a de um tipo determinado. Tal
imagem é no fundo um conglomerado hereditário inconsciente, de origem
remota, incrustada no sistema vivo, tipo de todas as experiências da
linhagem ancestral em torno do ser feminino, resíduo de todas as
impressões fornecidas pela mulher [...] O mesmo acontece quanto à mulher.
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Ela também traz em si uma imagem do homem... A função natural do
animus (como a da anima) consiste em estabelecer uma relação entre
consciência individual e o inconsciente coletivo.

3.5.4 Self
Imagem 19 - Self

Acervo pessoal da autora

O Self ou si-mesmo é o arquétipo da totalidade. De acordo com Jung, é o elo
entre o coletivo e o individual. Afirma Von Franz (1964, p.161):

[...] parece ser uma espécie de “núcleo atômico” do nosso sistema psíquico.
Poder-se-ia denominá-lo também de inventor, organizador, ou fonte das
imagens oníricas. Jung chamou a este centro o self e o descreveu como a
totalidade absoluta da psique, para diferenciá-lo do ego, que constitui
apenas uma pequena parte da psique.

Jung afirma (1989, p. 358): “O si-mesmo é também a meta da vida, pois é a
expressão mais completa dessas combinações do destino que se chama: indivíduo”.
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Outros arquétipos que serão relevantes para este estudo são a criança
interior e o velho sábio:

3.5.5 Criança interior

Imagem 19

Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/_0igul3xpYWU/SwsPaC_1PEI/AAAAAAAAAHM/EsQlJBOFW7Q/s400/

Partindo da ideia dos arquétipos como a base da psique, há que se recordar o
aqui já citado, que estes se constituem por polaridades, dualidades opostas,
vivenciadas como positivas e negativas.
Desta forma, tem-se que, se por um lado a criança tem por característica, a
princípio, lançar-se ao novo, a curiosidade, o desejo de descobrir, que motiva e
impulsiona o fluir da vida, trazendo a coragem necessária diante da impermanência
do viver e carregando em si a espontaneidade, o desejo da exploração, da
renovação e expansão; por outro pode representar a infantilidade que não permite o
desenvolver-se, mantendo-se onipotentes, dependentes e preguiçosos, rejeitando o
processo temporal do desenvolvimento da vida e da maturidade das coisas, sem
conseguir assumir as responsabilidades da vida adulta, como que mantendo-se
como menino eterno na tentativa de evitar qualquer perda futura e renovação.
Mas a criança interior, genuína em todo ser humano é aquela parte autêntica
que sofre em função das dificuldades e vicissitudes da vida. Sobre a criança interna
afirma Von Franz:
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A criança que existe na pessoa adulta é a fonte de sofrimento [...], pois a
parte adulta pode aceitar a vida como ela é. Muitos adultos simplesmente
cortam essa parte e assim não alcançam a individuação. É apenas quando
a pessoa consegue aceitá-la e o sofrimento que ela acarreta que o processo
de individuação pode se realizar. (2005, p. 86).

Para Jung, a criança representa o mais forte e inelutável impulso do ser, que
é o de realizar o si-mesmo. Assim sendo, as manifestações do arquétipo da criança
podem apresentar-se como a força vital inata que abre portas e conduz pelo
caminho da individuação.

3.5.6 Velho Sábio - senex
Imagem 21 – Velho sábio

http://www.jornaldamadeira.pt/sites/default/files/imagecache/400xY/idosos_26.jpg

A imagem do senex está associada ao velho sábio, solitário e ancestral.
Possuidor também de polaridades, com seu caráter luminoso e obscuro tem, por
dinâmica, aspectos positivos e negativos. Por um lado caracteriza-se pelo silêncio,
isolamento, a melancolia e depressão, a impotência, a incapacidade de aceitar e
lidar com o novo rejeitando e tendendo a ser imutável. Por outro é aquele que é
paciente, observa e analisa, busca o bom senso e a ponderação.

Também

chamado de mago, xamã, eremita, viajante, mestre, o senex é aquele que possui a
experiência acumulada e assimilada de inúmeras jornadas heroicas.
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Afirma Jung (2012, § 406): “O velho representa o saber, o conhecimento, a
reflexão, a sabedoria, a inteligência e a intuição e por outro, também qualidades
morais como benevolência e solicitude, as quais tornam explícito seu caráter
espiritual”. Contudo, Jung complementa (Jung, 2012, § 413): “[...] o velho pode ser
simultaneamente o seu oposto: um vivificador, bem como um assassino”.

3.6 EIXO PUER-SENEX:

Quando passou a estudar alquimia, Jung passou a vincular os arquétipos
puer-senex, mas foi James Hillman, pós Junguiano, que analisou o arquétipo do
puer como um arquétipo de polaridades, vinculando-o ao arquétipo do senex e
desenvolvendo, assim, o que chamou de eixo puer-senex, no qual o puer mantém
constante e intensa negociação com o senex, na busca da renovação de valores
ultrapassados e formas de ser e estar na vida, caracterizando não só a polaridade
destes arquétipos, mas também sua complementariedade.O ego que vivencia
positivamente esta polaridade é capaz de fazer a articulação e manter o diálogo
entre o puer e o senex. Ao contrário de quem vive, negativamente, apenas uma das
polaridades, o que acontece quando o puer e senex já não conseguem mais se
comunicar, restando apenas o isolamento e a identificação com um destes aspectos.

3.7 CRONOS/SENEX e KAIRÓS/PUER:
Imagem 22 – Cronos e Kairós

Disponível em: http://www.102nueve.com/home/blogs/libre_pensadora/wp-content/uploads/2011/01/2664868_f260.jpg

58

Como destacado por Portela (apud 2011, p. 03):
Senex é, muitas vezes, ilustrado por Crono/Saturno, o velho rei, o deus da
agricultura, da colheita guardada e da semeadura. É o regente da idade do
ouro, mas também, o devorador dos recém-nascidos, dos pensamentos
pérfidos. Assim sendo, considerando a polaridade dos arquétipos senex e
puer, pode-se dizer que enquanto senex está associado ao tempo
cronológico, que tudo devora, puer, em oposição, associa-se ao tempo do
acaso, do inesperado, do exato instante de agir diante das oportunidades
que se abrem. Há este tempo os gregos denominaram Kairós.

De acordo com Hillman (apud PORTELA, 2011, p.04):
[...] os arquétipos que constituem o eixo senex-puer, devem ser entendidos
como único e dotado de duas qualidades complementares, que
representam a temporalidade e a eternidade, a velhice a juventude. O puer
inspira o brotar das coisas; o senex governa a colheita. Mas florescer e
colher dão-se intermitentemente durante toda a vida.

Em seu estudo sobre o mito do herói e os arquétipos de puer e senex, diz
Portela (2011, p. 07):
“Se na dinâmica puer existe uma dificuldade de lidar com o tempo, já que
este arquétipo não está inserido no tempo cronológico, no senex acontece o
contrário, o tempo está em suas entranhas, daí sua grande dificuldade com
tudo aquilo que é recém-chegado, seu apego à tradição, à rotina, à visão
conservadora da vida”.

3.8 INDIVIDUAÇÃO
Imagem 23 - Individuação

http://2.bp.blogspot.com/-9UK-h7riQvk/USlfMEkxjFI/AAAAAAAAI7c/u6aroHgp4no/s1600/concha+(1).jpg
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Individuação é o principal eixo de toda a teoria analítica, conforme declara
Jung:
Ocupando-me assiduamente das minhas fantasias, tais pesquisas fizeramme pressentir que o inconsciente se transforma ou provoca transformações.
Só descobrindo a alquimia compreendi claramente que o inconsciente é um
processo e que as relações do ego com os conteúdos do inconsciente
desencadeiam um desenvolvimento ou uma verdadeira metamorfose da
psique. Nos casos individuais é possível seguir este processo através dos
sonhos e fantasias. No mundo coletivo, tal processo se encontra inscrito nos
diferentes sistemas religiosos e na transformação de seus símbolos.
Mediante o estudo das evoluções individuais e coletivas, e mediante a
compreensão da simbologia alquimista cheguei ao conceito básico de toda
a minha psicologia, o “processo de individuação”. (1989, p.184).

Para ele, todo indivíduo é possuidor de um centro de saúde organizador –
Self (si-mesmo) - que busca sempre o equilíbrio compensatório e onde habita toda a
potencialidade do ser. A individuação é justamente a tendência instintiva de realizar
todas estas potencialidades na busca de uma totalidade.
Jung define individuação como (2012, 7/2 oc § 266): “ [...] tornar-se um ser
único, na medida em que, por individualidade, entendemos nossa singularidade mais
íntima e incomparável, significando também que nos tornamos nosso próprio simesmo”.
No processo de individuação, ou seja, da realização do si-mesmo, conteúdos
inconscientes emergem à consciência, possibilitando maior autoconhecimento e
ampliando-a.
O sentimento e a sensação da “falta”, da inadequação de algo ainda não
nomeado, muitas vezes é um ponto de partida, a princípio intuitivo, para o caminho
da individuação. Jung diz ser principalmente a metanóia, o momento em que emerge
o desejo de uma reforma psíquica e do encontro verdadeiro com o si-mesmo.
De acordo com o autor, individuar-se é o processo de tornar-se indivíduo
único e totalizado. Significa, portanto, a realização melhor e mais completa das
qualidades coletivas do ser humano; é a consideração adequada e não o
esquecimento das peculiaridades individuais, que possibilitam um mais harmonioso
bem estar individual e social. Tornar-se uma totalidade, não significa ser perfeito e
antes, sim, acercar-se cada vez mais de um modo de viver mais coerente e
compatível com a essência que habita cada indivíduo.
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A individuação não é um processo linear e sim realizado aos tropeços e com
inúmeros contratempos. É um processo que não tem fim e que ocorre em
movimentos de circunvoluções. Ela não traz fim às angústias e dores existenciais da
vida e nem a realização de todos os desejos, mas constitui-se em um processo que
promove gradualmente, o equilíbrio entre os opostos que habitam cada ser,
transformando-o através do confronto entre consciente e inconsciente, possibilitando
maior harmonia e bem estar. Ela representa uma eterna busca de significado para
viver em harmonia consigo mesmo.

A meta da individuação é a inteireza, que

significa o conhecer de todos os aspectos que constitui o ser, familiarizando-se com
eles, sem almejar a perfeição. Segundo Jung, o caminho da individuação se dá
através do enfrentar e assimilar os complexos e arquétipos com consequente
integração de diferentes aspectos da personalidade e afetos, no despojar-se da
persona, no realizar a sombra e no confrontar e incorporar a anima e animus ampliase a consciência do “eu”, transformando-se gradualmente em um ser mais
verdadeiro, coerente e adaptado a realidade interna e ao mundo. Este caminho se
dá revisitando-se várias vezes as questões existenciais, mas a cada momento com
mais clareza sobre seus meandros e efeitos na vida. Desta forma, direcionar os
passos torna-se menos ameaçador e mais prazeroso. O homem, estudado e
entendido sob a ótica da psicologia analítica, é aquele capaz de constante busca de
equilíbrio, compensação, integração e totalização. Acreditando nesta riqueza interna,
a Arteterapia, com sua crença e foco na saúde, mostra-se uma grande aliada, que
junta forças na investigação imagética daqueles corajosos aventureiros, que se
propõem a esta jornada, por vezes dura, de uma maior compreensão de si e de seus
movimentos pela vida, no mundo que o cerca.
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CAPÍTULO IV

ENVELHECER COM ARTE

Imagem 24 – Vital-idade

Acervo pessoal da autora

“É que tem mais chão nos meus olhos, do que cansaço nas minhas pernas; mais esperança
nos meus passos, do que tristeza nos meus ombros, e
mais estrada no meu coração, do que medo na minha cabeça.”
Cora Coralina.

Na busca da prática da Arteterapia com idosos, acabei por realizar o estágio
em uma instituição religiosa situada na cidade do Rio de Janeiro.
Há muitos anos, eu havia trabalhado com mulheres idosas asiladas e, a partir
esta experiência, delimitei minha crença de que aquelas

pessoas eram

representantes do clássico envelhecer. Com esta crença, cheguei ao local do
estágio, em agosto de 2013, aonde viria a dinamizar um grupo de Arteterapia.
Ciente de que já havia sido realizado um trabalho anterior utilizando o
processo arteterapêutico naquela instituição, preocupei-me em acolher no novo
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grupo, primeiramente, as pessoas que não haviam participado do anterior,
para que um maior número de idosos tivesse acesso àquela oportunidade. Uma vez
preenchidas

estas

primeiras

“vagas”,

foi

permitido

que

o

grupo

fosse

complementado com idosos egressos do grupo anterior. Desta forma, neste novo
grupo, formado a princípio por 12 pessoas, havia 02 pessoas que iniciaram o
processo no grupo anterior, mas saíram e outras duas que participaram de todo o
processo e que, portanto, já conheciam Arteterapia. Para os demais, seria aquela
uma nova proposta de trabalho.
O grupo arteterapêutico caracterizou-se, então, da seguinte forma: 12
integrantes idosos com idades entre 60 e 86 anos, misto, não internos, da classe
econômica média a baixa.
O atendimento deu-se no formato de Arteterapia breve, com 09 meses de
duração. Foram 36 encontros divididos em 03 fases, com 12 encontros cada:
diagnóstica, estímulos geradores e processos autogestivos; cada encontro com
duração de 02:30 minutos.

4.1 ALGUNS ASPECTOS DA ARTETERAPIA EM GRUPO:

Ao se reunirem indivíduos, forma-se um grupo, que é um organismo vivo e
dinâmico, com características diversas, para além da individualidade dos que o
compõem.
Para que um grupo se articule, funcione e caminhe satisfatoriamente, alguns
cuidados são necessários: um espaço reservado, bem iluminado e adequadamente
organizado. O chamado setting arteterapêutico deve ser um espaço acolhedor, que
estimule os participantes do grupo a expressarem e elaborarem questões próprias e
coletivas. Importante disponibilizar materiais variados em quantidades adequadas ao
número de participantes, que devem trabalhar em uma atmosfera inspiradora e
estimuladora ao criar.
Neste sentido, havia na instituição uma sala grande arejada, iluminada,
mobiliada e equipada adequadamente. Houve sempre a preocupação com os
materiais disponibilizados e propostas de atividades, buscando surpreendê-los, uma
vez que alguns já haviam vivenciado o processo anteriormente.
O trabalho em grupo é muito adequado, pois possibilita a socialização e o
compartilhar

de

fragilidades,

medos,

anseios,

necessidades

e

também

63

possibilidades, através da identificação entre os participantes e com a ausência de
temor de qualquer tipo de avaliações ou juízo.
Como peculiaridade deste grupo, havia o fato de já se conhecerem e
trabalharem juntos em diversas outras atividades na mesma instituição como: coral,
tricô, dança sênior, yoga entre outras.
Como estratégia de aproximação e também utilizado como espaço/tempo
terapêutico informal, estipulou-se que haveria, antes de cada sessão, alguns
minutos para um “café terapêutico”, durante o qual poderíamos conversar
rapidamente sobre algum assunto do dia ou semana, vivenciado por algum
participante do grupo.
Antes das atividades, era sempre proposto algum tipo de relaxamento curto
para possibilitar que se concentrassem no aqui e no agora. Em todos os encontros
foi utilizado recurso musical com CD player e variadas músicas para estimular o
processo criativo.
Todas as sessões foram registradas (fotos e relatos) para posterior leitura das
imagens e símbolos, para o entendimento dos movimentos do grupo ao longo do
processo.

4.2 FASE DIAGNÓSTICA:

Logo no primeiro encontro da fase diagnóstica, foi conversado e efetivado o
contrato de trabalho, no qual constavam acordos como a confidencialidade, a
pontualidade, frequência, sinceridade, fala e escuta livre de julgamento e respeito
mútuo.
Ao início de cada sessão, após o café terapêutico, foi proposto que
dançassem e cantassem o que viria a se tornar o “tema” desta fase para o grupo,
um cumprimento cantado chamado Legal legal: “Olá, como vai? Olá, como vai? Eu
vou bem, eu vou bem e você vai bem também. Legal legal legal legal lega legal
legal”. Acompanhando cada fala, havia um movimento que configurava uma
coreografia.
Na fase diagnóstica, o objetivo foi conhecer as pessoas, o grupo, o
desconstruir a crença do não saber fazer e utilizar materiais diversos através da
experimentação e fundamentalmente o desbloqueio da energia criativa. Segundo
Philippini (2011, p. 23):

64

Na vida cotidiana, o que temos frequentemente são situações de bloqueio,
tensões, couraças, repressões, esquecimentos, encapsulamentos. A
energia psíquica reflui, regride, retorna e gera desânimo, fadiga, apatia e
outros desconfortáveis sintomas.

Desta forma, no intuito de facilitar a expressividade dos integrantes do grupo,
a busca contínua foi de ativar o processo criativo e o fluir da criatividade pra resgatar
e redirecionar a energia psíquica, através de experimentações e estratégias
diversas. Assim sendo, varias foram as atividades propostas.

4.2.1 Colagem
Imagem 25 - Sacolas

Acervo pessoal da autora

Na primeira sessão, foi proposta a colagem com imagens e adereços diversos
em sacola de papel, a ser utilizada posteriormente como arquivo dos trabalhos
plásticos de cada participante. Neste dia, como alguns participantes já haviam feito
trabalhos de colagem no grupo anterior, ficaram tentando adivinhar de que materiais
seriam feitas as colagens bem como em que suporte. Ficaram surpresos, pois as
propostas (colagens do grupo anterior e atual) além de diferentes em si, propiciaram
o fazer em condições e momentos diferentes de cada um, suscitando e mobilizando,
portanto, aspectos diferentes em cada um. Rapidamente o grupo percebeu que
estava sendo inaugurada ali uma outra história, com um novo grupo, que iria
percorrer um novo caminho. O grupo estava muito agitado e ansioso pela espera da
nova atividade. Curiosos, não tiveram dificuldades em explorar o material fornecido,
realizando o proposto sem maiores complicações.
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Nesta proposta, buscou-se confrontá-los com a coragem diante de novos
desafios, desenvolver a coordenação motora, a capacidade de escolha e auto
percepção.

4.2.2 Desenho com pastel seco e giz cera

No segundo encontro foi proposto um relaxamento e posterior dinâmica da
rede (com barbante para formar uma rede humana, tal como a rede de Indra, sobre
a qual refletiram). Em seguida, fizeram desenho cego com amplificação em materiais
diversos (lápis cera, pastel seco e óleo). Esta proposta deu-se com o intuito de
trabalhar o equilíbrio e a coordenação viso-motora, a expansão do movimento
gráfico e a percepção de figura e fundo na busca da estruturação de uma imagem.
Buscou-se a desmistificação da crença no “não sei desenhar”, bem como a busca de
um sentido no caos (destacar a imagem no desenho cego), desenvolvendo a
capacidade de observação e síntese em uma imagem, com conteúdo simbólico, que
emergiu e foi amplificada. Posteriormente experimentaram o desenho livre em lixa,
para vivenciar a utilização do lápis cera com textura.
Houve um certo incômodo por parte de alguns integrantes do grupo no
manuseio dos materiais, mas uma posterior satisfação com os resultados das
produções.

4.2.3 Pigmentos e tintas
Imagem 26 – Pigmentos e tintas

Acervo pessoal da autora
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Após o café terapêutico e o relaxamento, a proposta foi explorar as possibilidades de
experimentação com pigmentos e tinta guache, com o objetivo de desbloquear o
fluxo criativo, abrindo mão do controle, no fazer. Aqui, buscou-se a experimentação
sensorial e lúdica das cores e formas, ao lidar com o inusitado, exercitando o aceitar
do fluxo natural do material e imagem.
Interessante neste encontro foi o fato do grupo ter se organizado e tentado,
todos juntos, durante o café terapêutico, antes mesmo de ser proposto, lembrar a
letra e os movimentos do Legal legal.

4.2.4 Assemblagem
Imagem 27 – Conjunto assemblagem

Acervo pessoal da autora

Com a assemblagem buscou-se o reencantamento do olhar com a
consequente confecção de produção plástica, reutilizando materiais da natureza
(musgo, flores, sementes, canela, cravo, cascas aromatizadas em papelão) com
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texturas e formas diversas, explorando as sensações través dos sentidos tato, olfato
e visão. Transformar o material descartado da natureza possibilitou a reflexão de
que o reencantamento, a reciclagem, a reorganização são opções também na vida
como um todo.
Pela primeira vez mostraram-se cansados, quiseram cantar sentados e houve
uma preocupação com o tempo para terminarem os trabalhos.

4.2.5 Tecelagem
Imagem 28 - Tecelagem

Acervo pessoal da autora

Os participantes, com esta atividade, entraram em contato com o trabalho
com os fios e agulhas, após relaxamento corporal e uma curta meditação. A
proposta foi tecerem com fios em tela flexível. As habilidades aqui envolvidas foram:
coordenação motora, exploração do novo (pois a maioria nunca havia trabalhado em
tela), concentração, paciência e persistência.
Durante toda a produção, permaneceram em absoluto silêncio, apresentando
algumas dificuldades no fazer.
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4.2.6 Costura

Imagem 29 - Costura

Acervo pessoal da autora

Neste encontro, foi proposto o jogo rítmico de Escravos de Jó, com os
novelos de linha de bordar que utilizariam na atividade de costura em feltro e tecido.
Costurar requer ritmo. O trabalho grupal requer ritmo. Desta forma, através da
brincadeira, buscou-se explorar o compasso do grupo. Tiveram enorme dificuldade
com o jogo de ritmo, e ficou como proposta para o próximo encontro, tentarem
novamente.
O que se procurou com a atividade de costura foi trabalhar a concentração, a
paciência, explorar aspectos femininos e dar início ao acesso de alguns afetos
guardados. Desta forma, explorou-se a percepção corporal, a concentração, a
paciência, a delicadeza e o ritmo.

4.2.7 Atividade sonora
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Imagem 30 – Pau de chuva

Acervo pessoal da autora

Como pendência proposta na atividade anterior, após o café terapêutico e o
dançar e cantar o Legal legal, jogaram novamente Escravos de Jó. Desta vez,
depois de algumas tentativas, conseguiram acertar o ritmo e terminaram sem erros.
A atividade para o dia foi a confecção do instrumento musical pau de chuva, quando
tiveram a oportunidade de expressar memórias afetivas, através de músicas
marcantes em suas jornadas. Esta atividade possibilitou a sensibilização sonora,
resgate de memórias, coordenação motora e persistência.
Esta foi uma atividade que demorou muito para ser realizada pela
complexidade operacional. A utilização do barbante ao invés da corda, deu-se pelo
cuidado em relação à aspereza da corda, em contato com a pele delicada dos
idosos. Em compensação, o barbante, por ser mais fino, exigiu um número maior de
voltas, o que acabou demandando mais tempo e cansaço para a maioria do grupo.
Mesmo assim, todos concluíram as produções e ficaram bem satisfeitos com os
resultados. Houve neste dia uma integração do grupo, que aconteceu de forma
muito natural e espontânea, com ajuda mútua e cantoria.
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4.2.8 Construção com sucata

Imagem 31 - Construção

Acervo pessoal da autora

Neste dia, o café terapêutico teve uma organização específica, pois os
biscoitos, servidos com o café, foram arrumados em forma de pirâmide para inspirálos para atividade do dia, que seria construção com sucatas. O que se pretendeu
com esta proposta, foi reciclar e ressignificar, compondo, agregando para construir
algo novo, reconhecendo que a reciclagem é algo que acontece no campo material e
de forma simbólica, internamente. Nesta atividade específica, um integrante não
conseguiu compartilhar suas sensações e emoções.

4.2.9 Modelagem em biscuit
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Imagem 32 – Modelagem biscuit

Acervo pessoal da autora

Dando continuação à experimentação com produção tridimensional, após
cuidadosa massagem nas próprias mãos, exploraram o modelar em biscuit. Com
esta proposta foi possível ativar a capacidade de concentração e percepção tátil
através da tridimensionalidade, e explorar a capacidade psicomotora e visual, por
ser o biscuit uma modelagem que exige cuidado e delicadeza em seu manuseio.
Nesta sessão, houve a primeira decisão tomada por eles, enquanto grupo, e
informaram que a partir do encontro seguinte, eles ficariam responsáveis por coar o
café (para o café terapêutico).

4.2.10 Mosaico
Imagem 33 – Mandala mosaico

Acervo pessoal da autora
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Como os demais, este encontro teve início com o café terapêutico, dançar e
cantar o Leal legal e em seguida massagear, agora os pés, com bolas de borracha e
posterior confecção de mosaico, em suporte em forma de mandala. O trabalho com
mosaico teve por objetivo compor um todo, na busca de uma harmonização,
partindo de um caos e reaproveitando pedaços plásticos coloridos. O que se
pretendeu foi novamente o reencantamento do olhar, e o ressignificar através da
reutilização de materiais, ordenando e, desta vez, integrando através do símbolo da
mandala (símbolo organizador, centralizador – self). Nesta sessão trabalharam em
absoluto silêncio o tempo todo.

4.2.11 PORTA RETRATO
Imagem 34 – Porta retrato

Acervo pessoal da autora

Para começar este dia, após o café terapêutico, foi-lhes apresentada a dança
circular e música chamada Bom Dia, que será o tema para a segunda fase do
processo arteterapêutico (“Bom dia começa com alegria, bom dia começa com amor.
O sol a raiar, as aves a cantar. Bom dia, Bom dia, Bom dia”.). Após a dança, fizeram
um relaxamento respiratório

e deram início a confecção de um porta – retrato,

tendo por base uma tela de pintura a ser enfeitada por tecidos cortados em formato
de mandalas sobre o qual, em uma próxima atividade, seria colocada a imagem da
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pessoa mais importante para cada um ali presente. Para este trabalho tiveram que
selecionar, harmonizar e estruturar formas e cores.
Apesar das formas oferecidas terem sido circulares e não terem utilizado a
costura para uní-las, o manusear dos tecidos na confecção do suporte, trouxe a
lembrança

da

colcha

de

retalhos,

que

remeteu

às

vivências

familiares

(amamentação, cuidado, brincadeiras, relações familiares).

4.2.12 ENSAIO FOTOGRÁFICO

Imagem 35 – Ensaio fotográfico

Acervo pessoal da autora

Este

encontro

caracterizou-se

por

ser

um

ensaio

fotográfico,

que

possibilitasse o buscar de conteúdos inconscientes para o resgate da autoimagem.
Após os habituais, café terapêutico e a dança do “Legal Legal” e agora o “Bom dia”,
fizeram um relaxamento facial. Em seguida, dedicaram-se a construção de um
personagem através da caracterização com diversos adereços disponibilizados.
Vestidos de seus personagens foram fotografados e tiveram as fotos reveladas na
própria sessão, para que pudessem ser então colocadas nos porta-retratos que
haviam confeccionado na sessão anterior.
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Os personagens representavam aspectos deles próprios, e acabaram por
serem extremamente mobilizadores. Muitos acreditavam que as fotos a serem
colocadas nos porta-retratos seriam fotos de parentes próximos, pois na sessão
anterior havia sido dito que no porta-retrato que faziam, seria colocada a foto da
pessoa mais importante para cada um deles. Assim sendo, ficaram surpresos ao
saberem que a foto era deles mesmos, que eram enfim, as pessoas mais
importantes. O grupo ficou surpreso e empolgado. Pediram que fossem tiradas
várias fotos e as poses que faziam, representavam aqueles novos personagens. Foi
uma sessão muito intensa, na qual vivenciaram profundamente seus personagens.
Espontaneamente interagiram entre si, enquanto personagens, dançando e
passeando de mãos dadas.

4.3 ESTÍMULOS GERADORES

Na fase diagnóstica, além da livre experimentação com os mais variados
materiais, para buscar perceber quais vias expressivas são mais adequadas para o
desbloqueio da energia psíquica e o consequente processo criativo, tem-se também
a oportunidade de perceber, através da leitura das imagens que surgem, quais os
temas relevantes para os integrantes e principalmente para o grupo como um todo.
Observando não só as imagens, mas o fazer do grupo, algumas questões
chamaram atenção: este era um grupo extremamente comprometido com o
processo, em termos de pontualidade, frequência e entrega aos processos de criar.
Eram extremamente curiosos. Existia com muita frequência uma preocupação com o
tempo. A sensação de que o tempo para a atividade não seria suficiente era uma
constante, em decorrência do profundo envolvimento com o fazer. Vários eram os
aspectos presentes no funcionamento do grupo. Havia o implicante, o briguento, o
conciliador, o amoroso, o inseguro, o questionador, o enlutado, entre outros, e
pairava sempre algo de tristeza, que se entrelaçava com uma aparente e insistente
alegria.
Durante esta primeira fase, surgiram principalmente imagens relacionadas à
natureza como: animais (borboletas, pássaros, animais pré-históricos e cobras), os
quatro elementos (água, sol, pipa, terra), lua, flores e infância (brincadeira de rodas,
família). Estava sempre presente o discurso da necessidade de cuidado consigo
mesmo e os outros, da religiosidade (qualquer que seja a crença), do amor e de que
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eles eram como a natureza. Assim sendo, a princípio constituiu-se a hipótese
diagnóstica de que aquele grupo de idosos tinha como questões uma forte ligação
com a natureza, a vida e o tempo.
Tendo por base estas observações, deu-se início, então, a fase chamada de
Estímulos Geradores, que tem objetivo a investigação e a validação da hipótese
diagnóstica, elaborada inicialmente.
Sobre os estímulos geradores, afirma Philippini (2011, p.96) ser esta:

Abordagem investigativa mediante o oferecimento de vivências referentes a
campos simbólicos diversos, pertinentes à hipótese diagnóstica, que
poderão estar contidos em: filmes, letras de música, histórias, notícias de
jornal, extratos literários, poesias, todos em consonância com os conteúdos
a serem trabalhados.

4.3.1 O Exótico Hotel Marigold (desenho pastel seco I).
Imagem 36 – Pastel seco I

Acervo pessoal da autora

Desta forma, foram programadas três sessões de cinema para assistirem ao
filme O Exótico Hotel Marigold (que narra a história de um grupo de amigos idosos
em uma aventura pela Índia, com inúmeras descobertas sobre eles próprios e sobre
quem realmente são) Como pedido do próprio grupo, no lugar do café (terapêutico),
foram oferecidos pipoca e guaraná antes das sessões. A necessidade das variadas
sessões deu-se, pelo fato de serem idosos, para que não se cansassem, dormissem
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ou se distraíssem ao longo do filme, e para que houvesse tempo de elaborarem
plasticamente as questões que se impuseram a eles, a cada parte apresentada do
filme.
O pastel seco foi escolhido para o trabalho plástico, após cada uma das três
partes do filme, por ser este um material que traz em seu uso diversas possibilidades
e efeitos. Ele possibilita o risco mais definido e o esfumaçado ou sombreado, ambos
leves e delicados ou impressos de forma forte, rústica e marcada. Há uma relação
visual e de tato muito intensa com o pastel, e mobilizados pelas questões que o filme
traz, seria um campo de certa forma mais seguro que a tinta, mas também liberador
por sua fluidez.
A respeito da utilização do pastel, afirma Brasil (2013, p. 109):
É um material que mostra suas polaridades, em um encontro de ar e terra,
claro e escuro e dentro e fora. Suas diferenças são vividas pela pessoa
como possibilidades e encontros com novos olhares. [...] a forma volátil e
flexível do pastel seco o torna a ligação entre dois mundos e dois pontos.
[...] pode ser um Hermes, uma ligação, a ponte para alcançar um mundo
desconhecido, conectando-o e transcendo.

4.3.2 O Exótico Hotel Marigold (desenho pastel seco II).
Imagem 37 – Pastel seco II

Acervo pessoal da autora
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O grupo debruçou-se silenciosamente sobre o fazer com o pastel seco e
através do que foi mobilizado pelo filme, começaram a surgir questões mais
específicas como: as escolhas, o amor, a autoestima, a morte e a passagem dos
ciclos.

4.3.3 O Exótico Hotel Marigold (desenho pastel seco III).

Imagem 38 – Pastel seco III

Acervo pessoal da autora

Ao final das sessões havia uma história para além da do filme, contada pelo
grupo, que se caracterizava por serem pessoas com histórias de vida difíceis.
Expressaram vivências repletas de restrições, abandono, doenças pessoais e de
familiares, casamentos desfeitos, abdicações e perdas, mas também expressaram
desenvolvimento da espiritualidade, aceitação e gratidão.
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4.3.4 Poema Renova-te (confecção de mandala de sementes).

Imagem 39 – Mandala de Sementes

Acervo pessoal da autora

Esta sessão aconteceu no início de dezembro, quando começaram já a falar
sobre o Natal e fim de ano.
Retomando o café terapêutico, dançando em roda o Bom dia, tema da
segunda fase e tendo por orientação dar continuidade ao processo as informações
colhidas até então (natureza, ciclos), optou-se por trabalhar com as sementes.
Como estímulo à produção, deu-se a leitura do poema Renova-te de Cecília
Meirelles (anexo A), que fala sobre o refazer-se sempre. Foi uma atividade bastante
mobilizadora, que exigiu mais da coordenação motora e inspirou muita paciência e
concentração para a realização da colagem das sementes, que se deu em forma de
mandalas.
Novamente trouxeram por tema a natureza dentro de cada um, com seu
movimento de nascer e morrer. A sessão aconteceu em uma certa atmosfera de
espiritualidade, e completadas as mandalas, foram levadas ao chão em círculo, ao
redor do qual foi feita uma roda, de mãos dadas, para a reflexão do dia, que foi
referente ao tempo de vida e morte de tudo.
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4.3.5 Canção Oração ao tempo (areia colorida).

Imagem 40 – Areia colorida

Acervo pessoal da autora

Sendo o tempo uma clara questão para o grupo, tanto cronológico, por serem
idosos (a vida que acontece para lá de qualquer coisa), como o tempo de Kairós, por
sempre quererem mais tempo no relógio, para se expressarem no fazer, que é o
tempo da criação que não se preocupa com os ponteiros a passar, pensou-se que
trabalhar com areia, seria indicado por representar justamente, o escorrer do tempo.
Para estimulá-los, foi levada a canção Oração ao tempo de Caetano Veloso
(anexo B). Para alguns do grupo esta foi uma sessão extremamente agradável e
para outros nem tanto. Falou-se sobre a morte efetivamente e sobre o envelhecer,
com suas restrições e necessárias adaptações. Foi trazida a questão do tempo para
terminar o que se começou, e como exemplo falou-se do tempo das sessões. O
arteterapeuta, pessoa responsável por administrar o tempo das sessões, para que
houvesse espaço para cada momento: café, dança em roda, relaxamento, produção
e compartilhamento; foi apelidada de “bruxa do tempo”, que permitia que tudo aquilo
acontecesse, mas que determinava uma hora para acabar.
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Em linhas gerais, a reflexão foi no sentido de que o tempo limita, deixa dor,
embriaga, mas também possibilita conquistas, lapida, organiza, e traz sabedoria ou
covardia. O tempo é vida.
4.3.6 Conto: A mãe sol (preparo de mandala de frutas).

Imagem 41 – Mandala de frutas

Acervo pessoal da autora

Pensando nos temas trazidos como morte e vida em seus ciclos, e por ser a
última sessão antes das festas de fim de ano, decidiu-se por trabalhar o conto A
mãe sol (anexo C), com o posterior preparo de mandalas de frutas, compartilhando
assim o alimento.
O grupo adorou e retomando o fio da meada, falaram da criação do mundo, e
da importância de tudo o que há nele, sol, lua, mares, plantas e animais, de como é
importante manter e preservar a vida. As frutas eram as sementes que plantadas
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deram árvores, que deram frutos que nos alimentam e assim por diante. O ciclo da
vida.

4.3.7 Confecção Portal
Imagem 42 – Portal dos desejos

Acervo pessoal da autora

Como primeira atividade do ano, pensou-se ser interessante para o grupo
trabalhar com um projeto com possibilidade real de vir a ser. Desta forma, propôs-se
a confecção de uma lista de desejos para o ano que se iniciava e, em seguida uma
escrita criativa sobre como tornar aquilo que se desejava uma realidade.
Posteriormente, foi pedido que fosse criado, em papel A3 dobrado, um portal, que foi
decorado com diversos materiais. Neste portal, então, foram coladas a lista e a
história, para realizá-los. Para finalizar, foi feita uma visualização da passagem pelos
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portais. Desejos como: maior cuidado consigo (emagrecer, cuidar da saúde), desejo
de cuidados de alguém para consigo, ânimo, compra de uma casinha, e viajar, entre
outros.
4.3.8 Música Envelhecer (colagem em cartão).
Imagem 43 – Colagem cartão

Acervo pessoal da autora

Abordando o tema processo de envelhecimento, trabalharam a escrita criativa
e colagem em cartão 20 x15, a partir da música: Envelhecer de Arnaldo Antunes
(anexo D).
As imagens dos cartões novamente traziam as flores, animais, sol e lua,
pessoas jovens, paisagens e malas. Alguns disseram se preparar para a morte, mas
querendo viver. O medo maior expresso pelo grupo foi das doenças. Não pensam na
velhice em si, mas no como chegar lá bem. Um dos integrantes falou sobre a
importância de se manter bem humorado, apesar de ser frequente seu mau humor.
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Outro afirmou que se preocupa em ocupar seu tempo para não ficar pensando e
reclamando da vida. Falaram sobre planos, sobre a necessidade do exercício,
mesmo que adaptado para a idade deles e da renovação constante, como a
natureza.

4.3.9 Exposição: O corpo (escrita criativa e desenho).
Imagem 44 – Corpo em exposição

Acervo pessoal da autora

O envelhecer do corpo e suas limitações, como trazidas na sessão anterior,
foram exploradas nesta atividade, quando foi feita uma exposição de

arte, com

inúmeras figuras de quadros, expostos para o grupo para que pudesse passear
entre elas e dialogar com as mesmas. Por proposta, tinham que, em algum
momento, apoderarem-se da imagem que mais os mobilizasse, para sentarem-se e
debruçarem-se sobre uma escrita criativa e uma produção plástica.
Ficaram encantados com a exposição, afirmando sentirem um mundo de
emoções diante de cada imagem. Refletiram sobre a vida ser movimento e, se você
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opta por parar, o mundo não. Falaram sobre a importância de aceitar a velhice, para
ser feliz nela. Perceber o próprio ritmo e possibilidade para continuar a viver, do jeito
que der. Associaram a vida às ondas do mar.
Neste momento do processo, afirmaram querer e precisar de cores em
diferentes formas no dia a dia deles. A arte faz parte, como a natureza.

4.3.10 Leitura do texto a bela Idade (pintura em camiseta).

Imagem 45 – Pintura camiseta

Acervo pessoal da autora

Tendo por parâmetro a visão e vivência do grupo a respeito do
envelhecimento, explicitado ao longo do processo arteterapêutico, e o fato de que
nesta fase do processo, começaram a falar do desejo de fazer um passeio ao ar
livre, foi proposto que trabalhassem com tinta em tecido, para confeccionarem uma
camiseta que estampasse uma imagem do grupo. O ponto de partida para este
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fazer, para aqueles que quisessem e precisassem de um molde, foi uma base em
forma de círculo, uma vez que para iniciar as sessões, dançava-se em roda e
também porque muitos dos trabalhos anteriores apresentaram-se em mandalas.
Como estímulo foi lido o texto A Bela Velhice de Mirian Goldenberg (anexo E).
Ficaram bastante empolgados, pois gostavam de trabalhar com tecidos.
Como o trabalhar com tinta em tecido exige secagem para a continuidade do
trabalho, a confecção das camisetas deu-se em duas sessões.

4.3.11 Finalização confecção das camisetas.
Imagem 46 – Camiseta finalizada

Acervo pessoal da autora

Na sessão seguinte, continuando no fazer das camisetas, alguns começaram
a customizá-las, cortando mangas e alterando a forma dos decotes. Receberam
para o acabamento, variados botões, laços, lantejoulas, entre outros adereços, os
quais começaram a costurar completamente empolgados. Com canetas de tecido,
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alguns optaram por escrever algumas frases nas suas camisetas. A frase do dia,
dita em voz alta e orgulho, foi: “Se me perguntarem onde comprei, vou responder fui
eu que fiz”! Após o término da atividade, vestiram a camiseta.
Nesta sessão, foi pedido que trouxessem para o próximo encontro, uma foto
que tivessem, e que fosse a preferida de algum momento importante de suas vidas.

4.3.12 Valorizando a história de vida.
Imagem 47 – Minha história em uma foto

Acervo pessoal da autora

Valorizar a história de vida dos idosos, dando escuta à suas vivências, é
fundamental no resgate da autoestima. Desta forma, trabalhar com as imagens que
trouxeram de algum momento de suas vidas, fez com que entrassem em contato
suas memórias afetivas. Para parte do grupo, foi um momento de alegria e felicidade
e para outros, foi “olhar e ver coisas que não gostam muito”. Interessante perceber
que algumas das fotos eram atuais, como se o viver presente, no lugar do passado,
fosse o melhor.
Nesta sessão, foi pedido que compartilhassem e decidissem, que materiais e
técnicas haviam se identificado mais ao longo do processo, pois para o novo
momento do grupo, que iniciaria no próximo encontro, eles decidiriam sobre os
trabalhos a serem realizados.
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4.4 PROCESSOS AUTOGESTIVO

Para dar continuidade ao processo arteterapêutico, deu-se início a terceira e
última fase chamada autogestiva. Há algumas sessões o grupo vinha dando indícios
de um caminhar mais autônomo, como por exemplo: ao decidirem sobre o café
terapêutico, ao decidirem se o Legal legal e o Bom dia seria cantado e dançado, ou
apenas cantado, por estarem cansados, bem como ao pedirem por um passeio ao ar
livre. Philippini define esta fase como (2011, p.97):

Ciclo final do trabalho de conclusão do processo arteterapêutico breve. [...]
o grupo atendido começa a manifestar indicadores de autonomia criativa,
solicitando fazer atividades específicas, experimentar determinados
materiais ou trabalhar temas escolhidos pelos próprios participantes.

4.4.1 Ornamentação de espelho – como me vejo.
Imagem 48 - Espelhos

Acervo pessoal da autora

Para reforçar e fortalecer esta autonomia, visando um gradual processo de
desligamento, acolheu-se a decisão do grupo de trabalharem com assemblagem e
colagem. Atuando no presente, optou-se pela ornamentação de espelhos, nos quais
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refletissem física e simbolicamente, a autoimagem deles, sob a pergunta: Como me
vejo hoje.
Eles mergulharam em um profundo e silencioso processo criativo. Em
determinado momento, um dos participantes iniciou um canto religioso: “Com minha
mãe estarei na Santa Glória, um dia aos pés da Virgem Maria, com minha mãe
estarei [...]”, quando todos pararam e se olharam. Um dos integrantes comentou,
emocionado, que nesta vida rezava muito e que, já tendo participado de regressão a
vidas passadas, ele sabia que rezava desde o século IX, quando foi um religioso.
Para outro integrante, a concha que usara para ornamentar o espelho, representava
a prosperidade e a coragem. Uma das integrantes, que só andava de cabelo preso,
naquele dia, havia chegado com ele cortado e solto. Comentou sobre a infância
tímida, quando não dançava ou cantava na frente do espelho. Surgiram outros
comentários sobre a infância e adolescência, sempre com referência à repressão e
descuido em algum momento da vida. Um integrante afirmou ter adorado a
adolescência, quando teve a oportunidade de fazer teatro. Afirma que adora os
camarins, as luzes e espelhos. Outra integrante, afirmou que nunca foi valorizada
quando era jovem e que agora, fazia o que gostava de fazer. Muitos não se olham
no espelho com frequência, tornando aquele momento do se olhar extremamente
mobilizador.
A assemblagem foi eleita a via expressiva para o próximo encontro.

4.4.2 Mito de Dionísio (confecção de máscaras).
Imagem 49 – Dionísio e as máscaras

Acervo pessoal da autora
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Diante da escolha da assemblagem e do fato desta ser a última sessão antes
do carnaval, decidiu-se pela leitura do mito de Dionísio e pela confecção de
máscaras.
Houve uma euforia diante da proposta e dos materiais oferecidos.
Envolveram-se

com

o

fazer

pintando,

colando

e

dando

uma

certa

tridimensionalidade às máscaras. O principal tema trazido foi à infância e a alegria
dos festejos. Alguns dos participantes comentaram nunca terem brincado Carnaval,
enquanto outros traziam memórias de dias alegres vividos com familiares e amigos
nas ruas e no carnaval de rua.
Ao final da atividade, todos colocaram suas máscaras e fizeram um baile de
carnaval, cantando antigas marchinhas de carnaval e jogando serpentinas que foram
disponibilizadas.
Para o próximo encontro, manifestaram o desejo de trabalharem com costura.

4.4.3 Leitura conto: Estrela Verde (costura).
Imagem 50 – Estrela verde e costura

Acervo pessoal da autora

Tendo solicitado a costura como atividade para esta sessão, foi oferecida a
ideia de comporem uma mandala colorida que seria aproveitada para algum objeto
de utilidade diária a ser pensado por eles. Assim, inspirados pelo conto da Estrela
Verde (anexo F), que foi apresentado em um livro feito em tecido e que fala sobre a
esperança, genuíno sentimento humano, deram início à costura.
Para a maioria do grupo, que trabalhava com alguma frequência com costura,
foi bastante tranquilo o fazer; mas para alguns, houve certa dificuldade motora e
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espacial, no ir e vir da agulha. Os que acabaram suas mandalas, colocaram-se a
ajudar os demais.
Ao final da atividade foi perguntado, então, o que desejariam fazer com
aquelas mandalas para próximo encontro. As sugestões foram, almofadas, bolsas e
quadros para decoração. Metade do grupo optou por bolsas, e a outra metade por
almofadas.

4.4.4 Confecção das bolsas e almofadas.

Imagem 51 – Bolsas e almofadas

Acervo pessoal da autora

Diante das escolhas, foram providenciados tecidos costurados em forma de
almofadas redondas e outros costurados em forma de bolsas quadradas. A proposta
foi costurarem as mandalas, como preferissem, cada um em seu suporte, fazendo os
devidos acabamentos.
Uma das integrantes começou a fazer fuxico, e diante do interesse do grupo,
se ofereceu para ensinar a fazê-los. Neste momento, percebia-se que o grupo já
articulava-se, coordenava-se e mobilizava-se na ajuda mútua.
Durante a costura, como em uma roda de fiandeiras, conversavam sobre
assuntos variados e cantavam algumas canções. Novamente, diante da dificuldade
de alguns, os demais se mobilizaram para auxiliá-los.
A questão do tempo novamente veio à tona, com reclamações de que não
seria suficiente para concluir suas produções. Eles queriam costurar com calma,
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desfrutando daquele fazer e por este motivo, decidiram que levariam para casa para
adiantarem a confecção.

4.4.5 Poema Simplesmente mãos (finalização das costuras).
Imagem 52 – Bolsas e almofadas finalizadas
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Como usualmente faziam, compartilharam o café terapêutico, dançaram em
roda e cantaram o Bom dia. Em seguida foi proposta uma massagem nas próprias
mãos, enquanto ouviam a leitura do poema: Simplesmente mãos (anexo G). Desta
forma, foi dado início à sessão que finalizaria o processo criativo da costura em
bolsas e almofadas. Para os acabamentos, foram disponibilizados botões, fitas e
apliques para que ornamentassem suas produções.

Durante a sessão houve

momentos em que trabalharam em silêncio e outros em que cantaram.
Ao final da atividade, foi-lhes pedido que refletissem sobre o que levariam nas
bolsas, e o que tirariam dela e para os que escolheram as almofadas que
pensassem, ao usá-las para encostarem suas cabeças ao dormir, que pensamentos
embalariam seu descanso e que pensamentos já não atravessariam mais suas
mentes. Desta forma, através de suas reflexões, chegaram à conclusão de que o
olhar para com aquilo que carregam consigo, pode ser uma questão de escolha.
Alguns disseram que escolhiam a vida, o amor ao ódio, a família, boas vibrações e
que não escolhiam pensamentos ruins, a tristeza, o parar de viver, ainda estando
vivos. Alguns reclamaram de dor (tendinite), mas estavam contentes por terem
conseguido superar e terminar o trabalho. Os que não dominavam a costura,
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mostravam-se orgulhosos com a conquista, e a coragem que tiveram para superar
suas dificuldades.
Neste encontro havia uma atmosfera de alegria, satisfação e orgulho, com
trocas de elogios mútuos pessoais e às produções. Surgiram entre muitas outras,
falas como: “a capacidade de fazer e melhor, fazer bonito, traz alegria” e “não tinha
mais paciência para fazer nada e agora vou voltar a fazer.”
Interessante ressaltar que, nesta altura do processo, a arteterapeuta que era
até então chamada de bruxa do tempo, passou a ser chamada de fada madrinha,
aquela que acolhe, que viabiliza, dando um continente, mas que vai embora,
permitindo o vivenciar das experiências.
Após breve diálogo, decidiram que partiriam, no próximo encontro, para algo
inteiramente novo: a tapeçaria, para a qual eles mesmos buscariam e
disponibilizariam os materiais.
4.4.6 Conto Fátima a fiandeira (tapeçaria).
Imagem 53 – Fátima a fiandeira e tapeçaria
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Como estímulo para esta atividade, foi lido o conto Fátima fiandeira (anexo
H). Foi este o conto mais mobilizador para o grupo. Eles não conheciam a história e
ficaram emocionados com o desenrolar dela. A história trata da vida e de como tudo
nela é aprendizado. Plasticamente, iniciaram uma aventura nunca antes vivida por
nenhum dos integrantes do grupo, que era a tapeçaria. Munidos de inúmeras tiras
de tecido, de uma base em tela e um pedaço de pau de laranjeira, iniciaram um
longo e cansativo trabalho de confecção de um tapete. Este fazer revelou-se um
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“verdadeiro projeto”, que os acompanhou até o último dia dos encontros de
Arteterapia.
Ressaltaram em suas falas a importância das histórias de vida de cada um, e
o orgulho que tinham de terem superado os momentos difíceis em suas vidas.
Enquanto trabalhavam em seus tapetes, recitavam trechos de poesias como: “Oh,
que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida” [...]
(Casimiro de Abreu) e “Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que
aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá” [...] (Gonçalves Dias). Várias vezes pediam
em voz alta: “Fátima, me ajuda!”, como que pedindo à “Fátima interior” de cada um,
que os ajudasse a superar e completar mais aquela situação.
Movido pelo processo que vivenciava e pelos elogios da sessão anterior, um
dos integrantes chegou a este encontro com os cabelos cortados, as unhas feitas e
com calçado novo. Esta mudança pode ser entendida, para além da forma como
passou a relacionar-se com suas produções, que chamadas no princípio do
processo de “simplesinhas” passaram a serem chamadas de “lindas”, como uma
melhora notória na autoestima; movimento este, também vivenciado por outros
integrantes do grupo.

4.4.7 Continuação da tapeçaria

Imagem 54 – Continuando a tecer

Acervo pessoal da autora

Este foi um encontro caracterizado principalmente pela escuta. Uma das
integrantes do grupo teve que interromper o fazer do tapete, pois teve uma série
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crise de tendinite e estava com a mão enfaixada, mas se comprometeu a finalizá-lo
assim que possível. Os demais, sem exceção, falaram das dificuldades que tiveram
para dar continuidade em casa à tapeçaria. Para todos, aquela tarefa configurara-se
em exercício de paciência e persistência, da qual nenhum deles abriria mão.
A sessão aconteceu com a continuação da tapeçaria para aqueles que ainda
não haviam concluído seus tapetes, e a integrante que estava com a mão enfaixada,
colocou-se a ajudar os demais, bem como os que já tinham terminado suas
produções, na escolha das tiras de tecidos.
Para a atividade seguinte, um dos integrantes que sabia fazer origamis,
ofereceu-se para ensiná-los, o que foi rápido e alegremente aceito pelo grupo.

4.4.8 Origami I
Imagem 55 – Origami I
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Neste encontro foram disponibilizados papéis coloridos diversos para a
confecção das dobraduras dos origamis. Para incentivá-los, foi contada também a
lenda do Tsuru (anexo H) e o contexto simbólico contido nesta, para que fosse lida
por eles, trecho a trecho, participando todos assim, da leitura.
Desta forma, tomou a palavra o integrante do grupo que os ensinou as
dobraduras. Um clima de verdadeira euforia tomou conta do grupo à medida que
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progrediam com os origamis. Levantaram-se e formaram uma roda ao redor daquele
que ensinava. Quanto mais faziam, mais queriam fazer. Fizeram primeiro um Tsuru,
transformando-o, com fio de nylon e pingentes, em um adorno. Depois fizeram
sapos, papagaios e pela proximidade da Páscoa, coelhos. O encontro parecia uma
grande festa e naturalmente, para a sessão seguinte, escolheram permanecer com a
produção de origamis.

4.4.9 Origami II
Imagem 56 – Origami II
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Nesta sessão, como na anterior, desde o início permaneceu o clima de
alegria, pela ludicidade da proposta. Aprenderam a fazer flores diversas e ensinadas
não só pelo integrante que fazia origami, como por outros que sabiam diferentes
dobraduras para flores variadas. Tantas foram as flores confeccionadas, que
brincaram que estavam fazendo um jardim.
Este foi o último encontro do grupo antes da retrospectiva a todos os
trabalhos produzidos, que aconteceria na sessão seguinte.
Novamente retomaram a possibilidade de um passeio ao ar livre e
expressaram o desejo de uma confraternização ao fim do processo.

96

4.4.10 Vernissage e retrospectiva do processo
Imagem 57 - Vernissage
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Aproximando-se o final do processo arteterapêutico, foi preparado um
vernissage, com todos os trabalhos produzidos pelo grupo, desde o primeiro
encontro, que haviam sido acomodados em caixas e guardados em uma sala dentro
da instituição.
Foram dispostas em conjunto, por cada integrante. Uma das participantes do
grupo havia adoecido e se ausentado do grupo nas últimas sessões, mas por ter
participado de quase todo o processo, estava ali representada também, através de
suas próprias produções.
As reações ao entrarem na sala foram as mais diversas. De emocionados a
eufóricos, ficaram surpresos com a quantidade de trabalhos que haviam produzido.
Alguns nem lembravam que haviam feito esta ou aquela produção. Neste momento
deram-se conta de que havia uma história ali sendo compartilhada.
Diante de suas produções, foi pedido que as tocassem que dialogassem com
elas. Em seguida, foi solicitado que escrevessem um texto sobre o caminho
percorrido.
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Demonstrando imenso respeito, orgulho e carinho por cada criação, após a
escrita criativa, guardaram cuidadosamente dentro das sacolas que haviam feito no
primeiro encontro e de outra sacola, dada a eles como presente pela bela jornada,
para ajudá-los a levar a diante o processo que ali tinham iniciado.
Como havia ainda um encontro para trabalharem o que desejassem, pediram
que fosse disponibilizado este tempo, então, para fazerem uma produção única do
grupo, para a qual escolheram uma imagem: A Árvore da vitalidade.

4.4.11 Confecção da árvore símbolo do grupo.

Imagem 58 – A Árvore da vitalidade
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Acolhendo a decisão por uma produção única do grupo, colocaram-se a
trabalhar e decidiram, em conjunto, como fariam a árvore, tendo por material para
confeccioná-la, os que eles próprios haviam levado.
A integrante que estava adoecida conseguiu participar desta atividade, sendo
calorosamente recebida.
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Decidiram por fazerem um estandarte do grupo. Cada folha seria um círculo e
que cada círculo seria um deles representado na copa da árvore. Cada um cortou
seu círculo e o colou na árvore, que aos poucos foi tomando forma, tomando vida.

4.4.12 Confraternização

Imagem 59 - Confraternização

Acervo pessoal da autora

Chegada então a hora da confraternização, do encerramento e da despedida,
havia, expressos em palavras e na árvore da vitalidade, a felicidade e gratidão pelo
vivido, bem como a espera pelo porvir.
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4.5 PASSEIO AO PARQUE LAGE
Imagem 60 - Passeando

Acervo pessoal da autora

Mesmo após o encontro, permanecendo o desejo de um passeio ao ar livre,
foi feita a proposta de um pique-nique no Parque Lage. Eles próprios se
organizariam e iriam ao ponto de encontro para a realização do passeio.
Cada um levou algo para o lanche, montado entre as árvores do parque.
Rodeados pela natureza, dançaram e cantaram a música: “Minha jangada vai sair
pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser quando eu voltar do mar,
um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar e a Deus do
céu vamos agradecer. “(Dorival Caymmi).
Após o piquenique, partiram para um passeio que rendeu muitas conversas,
cantoria, muito sorriso e gargalhadas.

4.6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O GRUPO
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Este foi, definitivamente, um grupo representante de tudo que aqui foi dito
sobre a “bela velhice”.
São idosos que vêm aprendendo sobre o envelhecimento, e que recusam-se
a encaixarem-se nos moldes sociais do envelhecer, o que foi claramente expresso
nas sessões, através das produções plásticas e compartilhamentos. Eles
encontraram, a cada dia, uma forma amorosa e feliz de criar este envelhecimento.
Tudo o que aqui foi dito sobre uma nova perspectiva do envelhecer, foi de
alguma forma percebido e explorado em quase todos os participantes do grupo. A
gratidão, a aceitação dos ciclos de morte, vida e renascimento; o tempo como
aliado, o projeto possível, o humor, a capacidade de superação, as marcas das
lágrimas e dos sorrisos e a paciente e constante reflexão sobre a vida, estava tudo
ali vivente e expresso nas criações.
Este grupo de idosos apresentou também uma dinâmica muito interessante,
que pode ser entendida através do brevemente explorado neste estudo, sobre o eixo
puer-senex. Em quase todas as sessões chegavam absolutamente eufóricos e
curiosos pelo que estava reservado para eles naquele dia. Eram barulhentos e
brincalhões, mas assim que era dada a consígnia, acalmavam-se, aparecia uma
nova forma de estarem ali, envolvidos, concentrados e extremamente mobilizados.
Era como se chegasse primeiro a criança, com sua alegria e desejo de aventuras,
em seguida se apresentasse o velho, com sabedoria para receber e acomodar as
experiências.
Houve um fato muito significativo com este grupo. A integrante que estava
com problemas de saúde, que se ausentou por algumas sessões e que retornou
apenas para o dia da confraternização, veio a falecer em seguida, não participando
do passeio realizado ao Parque Lage. A morte se fez concretamente presente. Com
ela, o sentimento compartilhado de respeito, gratidão e para além dela, um novo
renascer e viver. Isto é vida.
Analisando o processo do grupo, a escolha da árvore como símbolo que os
representa, lindamente realizada por todos os participantes, expressando a
harmonia no rumo da produção, apontou para o fato de que um significativo caminho
foi percorrido. A árvore é um dos símbolos da fertilidade e da vida em evolução. De
acordo com Chevalier e Gheerbrant (1990, p. 84):
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A árvore põe igualmente em comunicação os três níveis do cosmo: o
subterrâneo, através das suas raízes, sempre a explorar as profundezas
onde se enterram; a superfície da terra, através de seu tronco e de seus
galhos inferiores; as alturas por meio de seus galhos superiores e de seu
cimo, atraídos pela luz do céu.

Tal escolha indica provavelmente que aqueles idosos, de alguma forma, em
suas jornadas na vida e no grupo, encontraram seus caminhos na individuação.
Como dito anteriormente, uma peculiaridade deste grupo, era o fato de já se
conhecerem e trabalharem juntos em diversas outras atividades na mesma
instituição (coral, oficinas de tricô, dança sênior e yoga, entre outras). Como vários
integrantes têm habilidades no fazer, foi sugerido que mantivessem aquele espaço e
horário para continuarem a levar imagens, leituras e projeções que os estimulassem
nos processos criativos.
Como participantes do coral do centro, havendo ali perto uma igreja com outro
coral, e sendo cantar também um fazer artístico, foi sugerido que trabalhassem na
tentativa de um intercâmbio de apresentações de cantos e quem sabe, de outras
formas de fazer arte.
Como o grupo tem a facilidade de locomoção, sugeriu-se também que uma
vez por mês se organizassem naquele horário da Arteterapia, para irem a alguma
exposição que estivesse acontecendo nos centros culturais da cidade e nos museus.
Posteriormente às visitas, poderiam tirar um tempo para realizarem uma produção
plástica sobre as impressões que tiveram com a experiência, trocando-as entre si.
Desta forma, não cessariam o exercício do reencantamento do olhar não só diário,
mas também e especificamente das artes que falam tanto do humano, dando
continuidade aos processos criativos ali iniciados.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Saber envelhecer é uma arte. É um processo de criação diário, de construção
de uma forma de viver, em um determinado momento da vida, que tem
características próprias.
Há um medo social do envelhecimento, pois o rótulo da velhice estigmatiza
exclui e “inutiliza”. Contudo, envelhecer não é uma sentença. É importante entender
que,

enquanto

não

formos

surpreendidos

pela

morte,

é

preciso,

com

responsabilidade, escolher a vida, com tudo o que ela representa e traz em si.
Envelhecer é, sim, vivenciar rupturas e perdas, que devem ser choradas e
superadas, mas é, também, a possibilidade de uma relação muito especial com o
tempo de Cronos e Kairós. Estes podem se transformar nos maiores aliados nesta
aventura, viabilizando através do tempo, um prazer de fazer e de viver.
Jung afirma que envelhecer é crucial para a existência humana, pois através
dele, existe a possibilidade de chegar-se mais perto da fonte de sabedoria - self e do
consequente desenvolvimento das potencialidades.
Não existe uma forma única ou mágica de envelhecimento. Envelhecer com
qualidade, dá trabalho. Alguns aspectos são importantes nesta construção como:
estar consciente do seu próprio processo de envelhecimento, aceitando-o, tirando-o
da sombra e trazendo-o à luz, permitindo ver assim tudo o que de bom e positivo há
nele. É imprescindível viver no presente, com gratidão ao passado vivido e ter
projetos para o futuro. Fundamental recusar a morte simbólica, no que quer que ela
represente e exercitar a própria criatividade buscando reinventar-se sempre. Manter
o bom humor, buscando o equilíbrio entre a criança interna e o velho sábio que a
todos habitam, na busca do realizar-se na forma mais plena que se possa.
É fato que a arte, com seu potencial transformador, previne e cura. Sendo
assim, o processo arteterapêutico pode contribuir para um envelhecer mais saudável
e feliz, na medida em que socializa o convívio, desestigmatiza o envelhecer, traz
autoconhecimento, melhora a autoestima, flexibiliza a existência e traz a
possibilidade de renovação.
Viabilizar um reciclar positivo de experiências, possibilitar um novo olhar sobre
si mesmo, descortinar novas formas de viver a vida e estar no mundo, tudo isso
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conquistado a partir do processo arteterapêutico, pode propiciar melhor qualidade de
vida.
Recomenda-se que outros estudos sejam feitos com vistas a um novo olhar
sobre o envelhecimento, a uma consciência social maior deste processo, ampliando
benefícios para os idosos de hoje e amanhã; e que estes estudos possam também
auxiliar na busca de uma atuação mais efetiva e adequada da rede pública no
atendimento aos idosos, possibilitando um melhor envelhecer para o conjunto da
população.
Para que tal objetivo seja viabilizado, é necessária uma ação conjunta entre
cada individuo repensando seu próprio envelhecimento, a sociedade acolhendo e
valorizando este processo, e uma devida atuação da saúde pública e órgãos
competentes através da elaboração de políticas públicas adequadas.
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ANEXO A

Renova-te
(Cecília Meireles)
Renova-te.
Renasce em ti mesmo.
Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares tudo.
Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.
Destrói os braços que tiverem semeado,
Para não se esquecerem de colher.
Sê sempre o mesmo.
Sempre outro.
Mas sempre alto.
Sempre longe.
E dentro de tudo.
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ANEXO B

Oração ao tempo
(Caetano Veloso)

És um senhor tão bonito
Quanto a cara do meu filho
Tempo, tempo, tempo, tempo
Vou te fazer um pedido
Tempo, tempo, tempo, tempo
Compositor de destinos
Tambor de todos os ritmos
Tempo, tempo, tempo, tempo
Entro num acordo contigo
Tempo, tempo, tempo, tempo
Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo
Tempo, tempo, tempo, tempo
És um dos deuses mais lindos
Tempo, tempo, tempo, tempo
Que sejas ainda mais vivo
No som do meu estribilho
Tempo, tempo, tempo, tempo
Ouve bem o que te digo
Tempo, tempo, tempo, tempo
Peço-te o prazer legítimo
E o movimento preciso
Tempo, tempo, tempo, tempo
Quando o tempo for propício
Tempo, tempo, tempo, tempo
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De modo que o meu espírito
Ganhe um brilho definido
Tempo, tempo, tempo, tempo
E eu espalhe benefícios
Tempo, tempo, tempo, tempo
O que usaremos pra isso
Fica guardado em sigilo
Tempo, tempo, tempo, tempo
Apenas contigo e comigo
Tempo, tempo, tempo, tempo
E quando eu tiver saído
Para fora do teu círculo
Tempo, tempo, tempo, tempo
Não serei nem terás sido
Tempo, tempo, tempo, tempo
Ainda assim acredito
Ser possível reunirmo-nos
Tempo, tempo, tempo, tempo
Num outro nível de vínculo
Tempo, tempo, tempo, tempo
Portanto, peço-te aquilo
E te ofereço elogios
Tempo, tempo, tempo, tempo
Nas rimas do meu estilo
Tem, tempo, tempo, tempo
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ANEXO C
A Mãe Sol
(Conto australiano)

Muito tempo atrás, no tempo antes do tempo, havia a escuridão. Havia o silêncio. A
Terra dormia. Por baixo da superfície do solo, todas as formas de vida estavam
adormecidas.
Lá no céu, a Mãe Sol também dormia.
Até que um dia ela ouviu um sussurro do Grande Espírito:
- Acorde, minha filha.
A Mãe Sol respirou fundo, e o ar parado vibrou. Ela abriu os olhos, e a luz se
derramou sobre o mundo.
O grande Espírito falou novamente:
- Está na hora de você acordar a Terra.
A Mãe Sol abriu um sorriso de raio de sol, e a Terra se aqueceu.
Veloz como uma estrela cadente, a Mãe Sol desceu voando até a terra vazia. O
chão era gelado e duro debaixo dos seus pés. Com muita delicadeza, ela deu um
passo. E, quando seu pé descalço tocou no solo nu, ela teve uma sensação
maravilhosa e remexeu os dedos. Ergueu o pé, e os primeiros brotos verdes de
capim do planeta se revelaram. A cada passo que dava, capim verde e novo brotava
em suas pegadas.
A Mãe Sol andou para o leste, o oeste, o norte e o sul, percorrendo todos os cantos
da Terra. O Capim ondulante nascia no seu rastro até o solo se cobrir de todo verde.
Folhas se desenrolavam. Folhas lisas, folhas pegajosas, folhas sedosas e folhas
espinhudas. Folhas aveludadas e folhas cerosas. Folhas redondas, folhas pontudas,
folhas espalmadas e folhas em forma de coração. Folhas pontilhadas, salpicadas e
malhadas. Era uma espantosa variedade de folhas.
Botões iam se abrindo. Flores desabrochavam em púrpura, amarelo, branco,
vermelho e milhões de tons dessas cores. Seu perfume era divino.
Pequenas árvores afundavam suas raízes na terra, estendiam os galhos para o alto
e cresciam. E raízes e frutos, castanhas e brotos iam engordando e amadurecendo:
uma abundância de coisas boas para comer.
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A Mãe Sol veio sentar entre as pétalas macias, aspirou profundamente o frescor do
perfume azul do eucalipto e descansou do seu trabalho.
Então, mais uma vez, ela ouviu a voz do Grande Espírito.
- Então, está na hora de entrar nas cavernas da Terra e despertar os espíritos
adormecidos dos animais.
A Mãe Sol rumou para as regiões escuras e frias do mundo. Quando entrou na
primeira gruta, sua luz brilhante acordou os espíritos adormecidos, e ela ouviu um
zumbido intenso e vibrante. Lagartas, larvas e besouros, minhocas, formigas e
abelhas saíram da gruta, se contorcendo, rastejando e pululando.
Quando a Mãe Sol saiu da caverna de volta para o mundo, atrás dela veio um
caleidoscópio de borboletas. Os insetos esvoaçavam de um arbusto para o outro, e
o mundo era uma dança de cores tremeluzentes.
Mais uma vez, a Mãe Sol descansou. Do alto das montanhas contemplou radiante o
esplendor da terra.
Revigorada, a Mãe Sol desceu, desceu muito, e entrou na gruta seguinte. Pisou em
gelo sólido, e o gelo começou a derreter e a se introduzir entre seus dedos. Por
baixo dos seus pés, um riacho começou a correr, respingando em volta dos seus
tornozelos. O calor da Mãe Sol despertou os lagartos, rãs e cobras. Um rio escorreu
para fora da caverna, enchendo lagos e lagoas, córregos e sangas, e o mar vasto e
profundo.
A Mãe Sol saiu mais uma vez pelo mundo, roçando as águas ondulantes com os
dedos das mãos. À sua volta, nadavam cavalos-marinhos e tartarugas, peixes de
todos os tamanhos e cores, do prateado perolado até o vermelho coral.
Mais uma vez a Mãe Sol descansou, pois estava exaurida pelo esplendor do mundo.
Ao entrar na gruta mais fria e mais escura das entranhas da Terra, a Mãe Sol estava
acompanhada por uma procissão de criaturas rastejantes, algumas caminhando com
centenas de pernas, outras deslizando sem perna nenhuma.
Seu olhar desceu para as profundezas da caverna, e seu rosto se iluminou cheio de
ternura. Ao longo de todas as saliências rochosas estavam as formas em espírito de
aves e animais. A presença dela despertou as tribos emplumadas e os clãs peludos.
As asas batendo com grande estardalhaço, aves com todos os tipos de vozes e pios
lançaram-se para fora da caverna e para a vida.

111

Papagaios assobiavam, emus bamboleavam, e nas copas das árvores ressoavam o
riso dos martins-pescadores. E então saíram os outros animais. Uma variedade
infinita, um alarido exultante.
Todas as criaturas se reuniram em torno da Mãe Sol, felizes por estarem vivas. Ela
falou com voz mansa para a multidão de seres ao seu redor.
- Ouçam, meus filhos. Como sementes, no inverno, vocês dormiam dentro da terra.
Como sementes, na primavera, eu os acordei. Minha obra está, e voltarei para meu
lar no céu. Agora devo deixá-los.
De repente, uma bola de luz, a Mãe Sol se lançou para o lado oeste do céu. Todas
as criaturas observavam temerosas, enquanto a Terra ia escurecendo cada vez
mais. Quando a Mãe Sol desapareceu para além da margem do mundo, todos
choraram e gritaram como bebês abandonados no escuro.
À medida que a escuridão se aprofundava, sem que a Mãe Sol voltasse, o choro foi
parando. Tudo ficou em silêncio. Nada se mexia. Por fim, as criaturas descansaram.
Só um passarinho, a lavandisca, continuou alerta, olhando e escutando, até que viu
no leste do horizonte os primeiros raios do amanhecer, de início muito fracos, mas
cada vez mais luminosos. Ela começou a pular, gritando sua mensagem para que
todos ouvissem:
- A Mãe Sol voltou!
Um a um, todos os pássaros juntaram-se à lavandisca, cantando para transmitir sua
alegria ao mundo. Todas as criaturas, sem exceção, voltaram para o céu os olhos
iluminados pelo primeiro nascer do sol.
Mas a Mãe Sol não voltou para a Terra. Continuou sua viagem através de todo o
enorme arco do céu, rumo ao oeste, até que o mundo escureceu de novo, mas
dessa vez as criaturas não tiveram medo. Sabiam que a Mãe Sol tinha voltado para
sua morada no céu e que voltaria para visitá-los todos os dias, sem falta. E assim
passou a existir o ritmo do dia, começando com o amanhecer cintilante de orvalho,
passando pelas horas longas e esplendorosas até chegar ao pôr do sol flamejante,
em tons de cobre, vermelho e ouro. E a noite seguia-se ao dia num ciclo sem fim.
Muitas alvoradas e muitos pores do sol vieram e se foram. O tempo passou. As
criaturas se esqueceram da alegria que tinham sentido ao banhar-se pela primeira
vez no calor da Mãe Sol. Dia após dia, foram deixando de perceber como eram
felizes por estarem vivas em meio a toda criação. Os peixes viam o sol cintilar na
superfície de seus lagos e lamentavam-se porque desejavam senti-lo tocar sua pele
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e ansiavam por explorar o mundo lá de cima. Animais de pelo, por sua vez, queriam
sentir o frescor das lagoas e explorar as profundezas das águas.
- Quero voar e subir como um pássaro – gritou certa vez um pequeno camundongo.
O ruído de suas queixas acabou chegando aos ouvidos da Mãe Sol.
Veloz como uma estrela cadente, ela voltou ã Terra e reuniu seu povo.
- Meus filhos – disse ela, suavemente -, quero que vocês se sintam felizes. Se não
estiverem satisfeitos com sua forma, vou lhes dar uma oportunidade de muda-la.
Escolham com cuidado, pois a forma que assumirem agora será sua por muito
tempo.
Assim, asas brotaram em alguns camundongos, que saíram voando pelo céu sob a
forma de morcegos. Alguns animais de pelo que moravam na terra tornaram-se
focas e foram para o mar. Houve insetos que desejaram assumir a aparência de
gravetos e folhas.
A Terra era uma profusão de seres, de todas as formas imagináveis, e algumas até
inimagináveis! Com tantas maravilhas para escolher, o ornitorrinco quis o bico do
pato, o pelo do canguru e , ainda por cima, ovos de casca mole como os dos
lagartos.
Quando todas as criaturas se sentiram satisfeitas com sua nova forma, a Mãe Sol
voltou a falar:
- Agora vou lhes mandar algo novo: vou lhes das uma parte de mim mesma para
iluminar a noite.
Na manhã seguinte, ao despertar, as tribos de animais viram ao leste algo luminoso
surgir no céu.
- Esse é o planeta da Manhã – disse a Mãe Sol a seus filhos. – Ele é filho do mundo
dos espíritos. É um de vocês. Hoje, ao anoitecer, observem o céu, pois lhes
mandarei uma filha também.
Aquela noite, a Lua nasceu. E assim completou-se o ciclo do dia e da noite. Durante
o dia, a Mãe Sol brilhava, radiante. À noite, o mundo se banhava ao luar.
Da sua morada no céu, o Planeta da Manhã e a lua contemplavam a Terra, onde as
aves construíam seus ninhos e todas as outras criaturas viviam e amavam junto com
seus companheiros e seus filhotes.
Alguma coisa se moveu dentro do Planeta da Manhã e da Lua. Assim eles desceram
à terra e se tornaram marido e mulher. Com o tempo, deram à luz a uma filha e um
filho: os primeiros seres humanos.
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- Sejam bem-vindos! – disse a Mãe Sol às primeiras pessoas da Terra. E, quando
ela falou, suas palavras iluminaram o ar. – Olhem ao seu redor. Este é o lugar ao
qual vocês pertencem. À sua volta está sua família: a terra, o vento e as águas; as
plantas e os animais. Vocês todos fazem parte do mesmo espírito.
“Percorri todos os recantos da Terra, e agora ela está acordada”. A Terra está viva.
A Terra é sagrada. ’’
‘’Cuidem da criação. Por seus antepassados, zelem pela Terra. Por seus filhos e
pelos filhos de seus filhos, zelem pela Terra’’.
Com essas palavras, a Mãe Sol subiu para o céu e sorriu para o mundo recémdespertado.
A Terra se inundava de verde. Brilhava com as flores, Dançava com o movimento.
Peixes de todos os tamanhos e formas nadavam nos oceanos profundos e nos rios
cristalinos. Criaturas de todas as cores e espécies andavam e rastejavam, se
penduravam e balançavam, serpenteavam, adejavam e saltitavam em árvores,
montanhas e pântanos. Todos os tipos de vozes de pássaros enchiam o ar com sua
música. E as pessoas se empenhavam para cuidar da criação. Era um belo mundo.
E ainda é.
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ANEXO D

Envelhecer
(Arnaldo Antunes)

A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer
A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer
Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer
Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer
Não quero morrer, pois quero ver
Como será que deve ser envelhecer
Eu quero é viver pra ver qual é
E dizer venha pra o que vai acontecer
Eu quero que o tapete voe
No meio da sala de estar
Eu quero que a panela de pressão pressione
E que a pia comece a pingar
Eu quero que a sirene soe
E me faça levantar do sofá
Eu quero pôr Rita Pavone
No ringtone do meu celular
Eu quero estar no meio do ciclone
Pra poder aproveitar
E quando eu esquecer meu próprio nome
Que me chamem de velho gagá
Pois ser eternamente adolescente nada é mais demodé
Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer
Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender
Que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr
Não quero morrer pois quero ver
Como será que deve ser envelhecer
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Eu quero é viver pra ver qual é
E dizer venha pra o que vai acontecer
Eu quero que o tapete voe
No meio da sala de estar
Eu quero que a panela de pressão pressione
E que a pia comece a pingar
Eu quero que a sirene soe
E me faça levantar do sofá
Eu quero pôr Rita Pavone
No ringtone do meu celular
Eu quero estar no meio do ciclone
Pra poder aproveitar
E quando eu esquecer meu próprio nome
Que me chamem de velho gagá.
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ANEXO E

A bela velhice.
(Mirian Goldenberg)

No livro "A Velhice", Simone de Beauvoir, após descrever o dramático quadro do
processo de envelhecimento, aponta um possível caminho para a construção de
uma "bela velhice": ter um projeto de vida.
No Brasil, temos vários exemplos de "belos velhos": Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Ney Matogrosso, Chico Buarque, Marieta Severo, Rita Lee, entre outros.
Duvido que alguém consiga enxergar neles, que já chegaram ou estão chegando
aos 70 anos, um retrato negativo do envelhecimento. São típicos exemplos de
pessoas chamadas "ageless" ou sem idade.
Fazem parte de uma geração que não aceitará o imperativo: "Seja um velho!" ou
qualquer outro rótulo que sempre contestaram.
São de uma geração que transformou comportamentos e valores de homens e
mulheres, que tornou a sexualidade mais livre e prazerosa, que inventou diferentes
arranjos amorosos e conjugais, que legitimou novas formas de família e que ampliou
as possibilidades de ser mãe, pai, avô e avó.
Esses "belos velhos" inventaram um lugar especial no mundo e se reinventam
permanentemente.
Continuam

cantando,

dançando,

criando,

amando,

brincando,

trabalhando,

transgredindo tabus etc. Não se aposentaram de si mesmos, recusaram as regras
que os obrigariam a se comportarem como velhos. Não se tornaram invisíveis,
apagados, infelizes, doentes, deprimidos.
Eles, como tantos outros "belos velhos" que tenho pesquisado, estão rejeitando os
estereótipos e criando novas possibilidades e significados para o envelhecimento.
Em 2011, após assistir quatro vezes ao mesmo show de Paul McCartney, perguntei
a um amigo de 72 anos: "Por que ele, aos 69 anos, faz um show de quase três
horas, cantando, tocando e dançando sem parar, se o público ficaria satisfeito se ele
fizesse um show de uma hora?". Ele respondeu sorrindo: "Porque ele tem tesão no
que faz".
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O título do meu livro "Coroas" é uma forma de militância lúdica na luta contra os
preconceitos que cercam o envelhecimento. Tenho investido em revelar aspectos
positivos e belos da velhice, sem deixar de discutir os aspectos negativos.
Como diz a música de Arnaldo Antunes, "Que preto, que branco, que índio o
quê?/Somos o que somos: inclassificáveis". Acredito que podemos ousar um pouco
mais e cantar: "Que jovem, que adulto, que velho o quê?/ Somos o que somos:
inclassificáveis".
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ANEXO F

Estrela verde
(Autor desconhecido)

Era uma vez... milhões e milhões de estrelas no céu. Havia estrelas de todas as
cores: brancas, lilases, prateadas, douradas, vermelhas, azuis. Um dia, elas
procuraram o Senhor Deus, Todo Poderoso, o Senhor Deus do Universo, e
disseram-lhe:
- "Senhor Deus, gostaríamos de viver na terra entre os homens”.
- “Assim será feito”- respondeu Deus. - “Conservarei todas vocês pequenas como
são vistas, e podem descer à terra”.
Conta-se que, naquela noite, houve uma linda chuva de estrelas. Algumas se
alinharam nas torres das igrejas; outras foram brincar e correr com os vaga-lumes
nos campos; outras se misturaram aos brinquedos das crianças, e a terra ficou
maravilhosamente iluminada. Porém, passado algum tempo, as estrelas resolveram
abandonar os homens e voltar para o céu, deixando a terra escura e triste.
- “Porque voltaram?” - perguntou Deus, à medida que elas chegavam ao céu.
- “Senhor, não nos foi possível permanecer na terra. Lá existe muita miséria, muita
desgraça, muita fome, muita violência, muita guerra, muita maldade e muita
doença”.
E o Senhor disse: - “Claro, o lugar real de vocês é aqui no céu. A terra é o lugar
daquele que morre e onde nada é perfeito. Aqui, no céu, é o lugar da perfeição, o
lugar onde tudo é eterno, onde nada perece”.
Depois de chegarem todas as estrelas e conferido o seu número, Deus falou de
novo:
- “Mas, está faltando uma estrela. Perdeu-se no caminho?”
Um anjo, que estava perto, retrucou: - “Não Senhor, uma estrela resolveu ficar entre
os homens; ela descobriu que os seu lugar é exatamente onde existe imperfeição,
onde há limites, onde as coisas não vão bem.”
- “Mas, que estrela é essa?” - voltou Deus a perguntar.
- “Por coincidência, Senhor, era a única estrela dessa cor”.
- “E qual é a cor dessa estrela?”- insistiu Deus.
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E o anjo disse: - “A estrela é verde, Senhor, a estrela verde do sentimento da
esperança.”
E quando, então, olharam para a terra, a estrela já não estava só.
A terra estava novamente iluminada, porque havia uma estrela verde no coração de
cada pessoa. Porque o homem tem a esperança.
A esperança é própria da natureza humana, própria daquele que cai, daquele que
erra, daquele que ainda não sabe como será o futuro.
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ANEXO G
Simplesmente Mãos
(Marise Ribeiro)

Há mãos que amparam o surgimento da vida
são o esteio da natividade...
orientam, mais tarde, o equilíbrio
dos que começam a descobrir a realidade.

Também afagam e acariciam,
às vezes, até castigam,
são as de mães preparando o futuro
para que os seus na vida prossigam.

Há mãos que escrevem, desenham, criam,
são as mãos que transbordam arte
e que embelezam o espírito sofrido
com o dom a elas concedido.

Há mãos que falam, gesticulam,
são as mãos dos surdos-mudos...
os sentimentos com elas se articulam
traduzindo todo seu conteúdo.

As mãos, juntos com o olhar,
talvez comuniquem, em ênfase,
o que se fala, o que se sente,
muito mais do que o falar.

ANEXO H
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Fátima a fiandeira.
(conto Sufi)

Numa cidade do mais longínquo Ocidente vivia uma jovem chamada Fátima, filha de
um próspero Fiandeiro. Um dia seu pai lhe disse:
— Filha, faremos uma viagem, pois tenho negócios a resolver nas ilhas do
Mediterrâneo. Talvez você encontre por lá um jovem atraente, de boa posição, com
quem possa e então se casar.
Iniciaram assim sua viagem, indo de ilha em ilha; o pai cuidando de seus negócios,
Fátima sonhando com o homem que poderia vir a ser seu marido. Mas um dia,
quando se dirigiam a Creta, armou-se uma tempestade e o barco naufragou. Fátima,
semiconsciente, foi arrastada pelas ondas até uma praia perto de Alexandria. Seu
pai estava morto, e ela ficou inteiramente desamparada.
Podia recordar-se apenas vagamente de sua vida até aquele momento, pois a
experiência do naufrágio e o fato de ter ficado exposta às inclemências do mar a
tinham deixado completamente exausta e aturdida.
Enquanto vagava pela praia, uma família de tecelões a encontrou. Embora fossem
pobres, levaram-na para sua humilde casa e ensinaram-lhe seu ofício. Desse modo
Fátima iniciou nova vida e, em um ou dois anos, voltou a ser feliz, reconciliada com
sua sorte. Porém um dia, quando estava na praia, um bando de mercadores de
escravos desembarcou e levou-a, junto com outros cativos.
Apesar dela se lamentar amargamente de seu destino, eles não demonstraram
nenhuma compaixão: levaram-na para Istambul e venderam-na como escrava. Pela
segunda vez o mundo da jovem ruíra.
Mas quis a sorte que no mercado houvesse poucos compradores na ocasião. Um
deles era um homem que procurava escravos para trabalhar em sua serraria, onde
fabricava mastros para embarcações. Ao perceber o ar desolado e o abatimento de
Fátima, decidiu comprá-la, pensando que poderia proporcionar-lhe uma vida um
pouco melhor do que teria nas mãos de outro comprador.
Ele levou Fátima para casa com a intenção de fazer dela uma criada para sua
esposa. Mas ao chegar em casa soube que tinha perdido todo o seu dinheiro
quando um carregamento fora capturado por piratas. Não poderia enfrentar as
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despesas que lhe davam os empregados, e assim ele, Fátima e sua mulher arcaram
sozinhos com a pesada tarefa de fabricar mastros.
Fátima, grata ao seu patrão por tê-la resgatado, trabalhou tanto e tão bem que ele
lhe deu a liberdade, e ela passou a ser sua ajudante de confiança. Assim ela chegou
a ser relativamente feliz em sua terceira profissão.
Um dia ele lhe disse:
— Fátima, quero que vá à Java, como minha representante, com um carregamento
de mastros; procure vendê-los com lucro.
Ela então partiu. Mas quando o barco estava na altura da costa chinesa um tufão o
fez naufragar. Mais uma vez Fátima se viu jogada como náufraga em uma praia de
um país desconhecido. De novo chorou amargamente, porque sentia que nada em
sua vida acontecia como esperava. Sempre que tudo parecia andar bem alguma
coisa acontecia e destruía suas esperanças.
— Por que será — perguntou pela terceira vez — que sempre que tento fazer
alguma coisa não da certo? Por que devo passar por tantas desgraças?
Como não obteve respostas, levantou-se da areia e afastou-se da praia.
Acontece que na China ninguém tinha ouvido falar de Fátima ou de seus problemas.
Mas existia a lenda de que um dia chegaria certa mulher estrangeira capaz de fazer
uma tenda para o imperador. Como naquela época não existia ninguém na China
que soubesse fazer tendas, todo mundo aguardava com ansiedade o cumprimento
da profecia.
Para ter certeza de que a estrangeira ao chegar não passaria despercebida, uma
vez por ano os sucessivos imperadores da China costumavam mandar seus
mensageiros a todas as cidades e aldeias do país pedindo que toda mulher
estrangeira fosse levada à corte. Exatamente numa dessas ocasiões, esgotada,
Fátima chegou a uma cidade costeira da China. Os habitantes do lugar falaram com
ela através de um intérprete e explicaram-lhe que devia ir à presença do imperador.
— Senhora — disse o imperador para Fátima foi levada até ele — sabe fabricar uma
tenda?
— Acho que sim, Majestade — respondeu a jovem.
Pediu cordas, mas não tinham. Lembrando-se dos seus tempos de fiandeira, Fátima
colheu linho e fez as cordas. Depois pediu um tecido resistente, mas os chineses
não o tinham do tipo que ela precisava. Então, utilizando sua experiência com os
tecelões de Alexandria, fabricou um tecido forte, próprio para tendas. Percebeu que
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precisava de estacas para a tenda, mas não existiam no país. Lembrando-se do que
lhe ensinara o fabricante de mastros em Istambul, Fátima fabricou umas estacas
firmes. Quando estas estavam prontas ela puxou de novo pela memória, procurando
lembrar-se de todas as tendas que tinha visto em suas viagens. E uma tenda foi
construída.
Quando a maravilha foi mostrada ao imperador da China ele se prontificou a
satisfazer qualquer desejo que Fátima expressasse. Ela escolheu morar na China,
onde se casou com um belo príncipe e, rodeada por seus filhos, viveu muito feliz até
o fim de seus dias.
Através dessas aventuras Fátima compreendeu que, o que em cada ocasião lhe
tinha parecido ser uma experiência desagradável, acabou sendo parte essencial de
sua felicidade.

ANEXO I
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Lenda do Tsuru

Origami é uma arte milenar de origem japonesa, que tem como base a criação de
formas através da dobradura de papéis, sem o uso de cortes.
Não se tem registro exato de quando surgiu o Origami, mas acredita-se ter sido um
costume religioso de épocas antigas, quando as divindades, representadas em
papel, decoravam os templos.
A prática do Origami favorece a concentração, destreza manual e paciência, além da
satisfação pessoal de poder criar formas apenas com um pedaço de papel.
A ave Tsuru simboliza saúde, fortuna, boa sorte e felicidade (além de ser
considerada como ave-símbolo do Origami).
A lenda do Tsuru diz que quem fizer mil dobraduras desse pássaro, com o
pensamento voltado para aquilo que deseja alcançar, terá bons resultados.
Costuma-se dizer que esta ave é o símbolo da longevidade.
A figura do Tsuru (grou) em origami é uma das mais populares e também
considerada a dobradura mais perfeita, pois sua forma básica serve de base para
outras figuras de papel, desde animais até plantas.
Antigamente costumava-se pendurar estas aves de papel, no teto para distrair as
crianças, especialmente bebês que não sabiam andar. Os grous de papel também
eram oferecidos nos templos e altares, juntamente com as orações para pedir
proteção. Acredita-se que originalmente, eles tinham apenas a função decorativa, e
só mais tarde foram associadas às orações, sorte e fortunas.
Atualmente no Japão, nas festas de ano novo, casamento, nascimento em
comemorações festivas de modo geral, a figura do Tsuru está presente na
decoração ou nas embalagens de presente simbolizando saúde e fortuna.
Quando uma pessoa se encontra hospitalizada, se oferece mil grous (senbazuru)
para que ela se reestabeleça o quanto antes. Ao dobrar cada figura, as pessoas
depositam nela toda fé e esperança na recuperação do doente. No monumento da
Paz em Hiroshima casa em Hiroshima. Aparentemente ilesa, ela escapou com a
mãe e o irmão mais velho em direção ao Rio Oto, na fuga foram encharcados pela
chuva preta radioativa que caiu ao longo do dia., onde caiu a bomba atômica, há
vários conjuntos de mil grous, vindos de todas as partes do Japão. São feitos por
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alunos de escolas, enfim por um grupo de pessoas que se uniram para pedir uma
coisa: paz mundial. Para a confecção destes mil grous é preciso união, esforço e fé
de muitas pessoas, formando-se assim uma corrente de pensamento positivo.

A História de Sadako
Conta a história que Sadako Sasaki tinha quase dois anos quando a bomba atômica
explodiu há cerca de uma milha de sua
Até a idade de doze anos, Sadako aparentava estar normal, uma menina saudável,
quando desenvolveu leucemia, decorrente da radiação recebida pela descarga da
bomba.
Sua melhor amiga, em uma visita ao hospital, contou-lhe da lenda do Tsuru,
propondo que dobrasse os mil Tsurus, na intenção de obter a cura. E a menina
começou então a dobrar Tsurus, porém sua enfermidade se agravava a cada dia.
Sadako disse aos Tsurus: "Eu escreverei paz em suas asas e você voará o mundo
inteiro." Mas Sadako não teve força para dobrar os mil pássaros... Dobrou 646
Tsurus até 25/10/1955, quando morreu. Seus amigos de classe completaram os
Tsurus de papel que faltavam, a tempo para seu enterro, iniciando uma campanha
nacional para construir um monumento em sua memória, e de todas as crianças
feridas ou mortas pelo efeito da bomba. Estudantes de mais de 3.000 escolas no
Japão e de 09 outros países contribuíram, e em 5 de maio de 1958, o Monumento
da Paz das Crianças foi inaugurado no parque da Paz de Hiroshima. Todos os anos
no Dia da Paz (06/08) pessoas do mundo inteiro enviam Tsurus de papel para o
Parque. Desde então o Tsuru de papel tornou-se um símbolo internacional do
movimento para desarmamento nuclear. A corajosa luta de Sadako para ter o seu
desejo concedido, terminou antes que ela dobrasse os mil pássaros, mas ilustra
paciência, coragem, esperança e ativismo criativo em face da dor e a morte. É uma
história do poder de crianças, que trabalhando juntas por uma causa comum,
abriram um canal criativo para a expressão pacífica do medo sobre a guerra e sobre
a esperança por um mundo melhor. As crianças desejam espalhar ao mundo a
mensagem esculpida à base do monumento de Sadako.

