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“A finalidade única da existência humana é a de acender 

uma luz na escuridão do ser.” C. G. Jung  



RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar de que modo a Arteterapia e suas 

modalidades expressivas podem contribuir na construção de vivências simbólicas 

que possibilitam o fortalecimento do eixo ego-self em mulheres idosas em ILPI. A-

borda o contexto do envelhecimento feminino no Brasil, suas características e as 

particularidades das ILPI. Apresenta os principais conceitos da Arteterapia como 

também da Psicologia Analítica. Apóia-se nos relatos de estágio supervisionado com 

mulheres idosas em ILPI, integrando teoria e prática. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Arteterapia- Psicologia Analítica- Individuação- Instituição de longa 

permanência para idosos- Mulher idosa.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

The aim of this research is to investigate in which way Art Therapy and its  expressi-

ve modalities can contribute to the building of symbolic experiences that can streng-

then the ego self pivot in aged women at ILPI. It approaches the context of feminine 

aging its characteristics and particularities at ILPI, in Brazil . Furthermore it shows the 

main concepts of Art Therapy of Analytical Psychology as well. This work is supported 

by supervised practice reports with aged women at ILPIS, gathering theory and practi-

ce. 

 

 

Keywords: Art therapy – Analytical Psychology – aged women –Institution for the a-

ged-  Individuation. 
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                                          APRESENTAÇÃO 

 

Imagem 1: Minha avó Izabel  

Arquivo pessoal da autora 
 

 

 Em certa ocasião, numa sessão de terapia, a psicóloga recomendou-me que 

observasse a dinâmica de vida da minha avó Isabel que, aos 104 anos, ainda fazia a 

família gravitar em torno dela, afetivamente e presencialmente. Foi uma bela tarefa! 

            O que tornava minha avó especial era a maneira com que mantinha-se ativa, 

com a percepção aguçada, cuidando de todos, participativa nos assuntos familiares 

e interessada no seu entorno. Sempre acolhedora com os vizinhos, solidária, com 

uma fortaleza interior preservada e uma grande religiosidade. Determinada, deixava 

claro sua vontade de permanecer em sua casa, mesmo com o falecimento de suas 

três filhas no decorrer de sua longa existência. Era uma pessoa resiliente.  Eu a vi 

chorando algumas vezes com saudades de suas filhas, mas nunca a presenciei aba-
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tida ou deprimida. Minha avó permitia-se transitar em suas lembranças sem ficar 

presa ao passado, pois seu interesse e gosto pela vida a faziam seguir sempre em 

frente. Vó Isabel era bem disposta, humorada, leve e cheia de histórias para contar. 

À medida que a idade avançava, seus netos e sobrinhos encarregaram-se de 

montar uma rede de apoio de cuidados e atenção. Cada um encarregou-se de um 

aspecto para não sobrecarregar ninguém: vestuário, alimentação, medicamentos, 

médicos e cuidadoras. Seus amigos da mesma fé não a abandonaram e minha avó 

sabiamente permitiu que um grupo de estudos da Bíblia semanalmente se reunisse 

em sua casa, já que isto a mantinha conectada com seus princípios e com sua casa 

sempre movimentada.  

            Nossa avó Isabel permaneceu conosco, lúcida, até seus 106 anos. Fincou no 

profundo do nosso ser a inspiração para viver, lutar, amar e sendo um exemplo de 

mulher sábia. Com ela, aprendemos que gente idosa é preciosa.  

         Com esta experiência de convívio marcante em minha vida, resolvi acatar a 

sugestão de minha supervisora, Ângela Philippini e escolhi como campo de estágio 

uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). O grupo selecionado foi 

de mulheres. Trabalhar com Arteterapia, numa abordagem breve em ILPI permitiria-

me lançar um olhar sobre o envelhecimento feminino, seus desafios e principalmen-

te verificar como a Arteterapia poderia oferecer à mulheres institucionalizadas possi-

bilidades de “aconchego, acolhimento, experiências prazerosas e transformadoras.” 

(PHILIPPINI, 2011, p.16) independente de idade e local. 

Iniciei o estágio tendo em mente que as experimentações plásticas e expres-

sivas no setting arteterapeutico permitiriam o fortalecimento do grupo de mulheres 

idosas à medida que iam revelando-se, rumo ao autoconhecimento. Algumas ques-

tões começaram a tomar forma: Que referências arquetípicas poderiam aflorar? 

Nossos encontros semanais poderiam contribuir para que aquelas mulheres idosas 

criassem saídas criativas existenciais mesmo estando institucionalizadas?  

Com estas questões em mente empreendi a jornada de estágio certa de que 

a Arteterapia teria algo a oferecer a mulheres em ILPI: um espaço de criatividade e 

experimentação, espaço de construção e restauração de vivências simbólicas. Com 

propostas para desbloqueio psíquico e liberação do fluxo criativo adaptadas às sin-

gularidades das longevas, trilhou-se o caminho para o fortalecimento do eixo ego-

self, rumo ao processo de individuação. 
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INTRODUÇÃO 

 

Imagem 2-Temenos 

 
Arquivo pessoal da autora 

 

 

Esta pesquisa tem por tema “Arteterapia, construindo espaços simbólicos com 

mulheres em Instituição de Longa Permanência para Idosos”. Considerando-se que 

um espaço subjetivo pode ser vivenciado em qualquer idade num setting de Artete-

rapia, e que pode ser construído a cada encontro. Um espaço de memórias e trans-

formação. Espaço de superação e renovação. Um espaço sagrado. Um espaço sim-

bólico: o espaço da psique humana.  Um território a ser explorado ao longo da vida 

independente de qualquer idade.  

   Viver em ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) acarreta uma 

ruptura dos laços familiares e sociais nos idosos. Mesmo em uma Instituição particu-

lar, observa-se a gradual perda de identidade, a chegada do desânimo e da depres-

são. Pode-se notar igualmente a predominância de mulheres idosas institucionaliza-

das ainda lúcidas e em condições de viverem em suas próprias casas. 
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 Esta pesquisa tem por objetivo verificar se a Arteterapia pode ser eficaz na 

construção de um espaço vital simbólico em mulheres em ILPI. Pretende ao final, 

responder a seguinte questão: como a Arteterapia pode contribuir na construção de 

vivências simbólicas, melhorando a qualidade de vida de mulheres idosas em ILPI? 

 O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodo-

lógicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um documento 

que procurasse mostrar a importância da Arteterapia como uma prática integrativa e 

complementar de saúde capaz de beuneficiar mulheres em Instituição de Longa 

Permanência para Idosos, acrescido de elementos de casuística a título de ilustra-

ção.       

O primeiro capítulo tratará da feminização da velhice, onde aborda o panora-

ma do processo de envelhecimento feminino, relatando as políticas públicas para o 

idoso no Brasil, trançando um breve histórico das ILPIS e descrevendo a situação 

das mulheres nestes locais. O segundo capítulo apresentará a Arteteterapia, traçan-

do um breve histórico, apresentando algumas modalidades expressivas caracteri-

zando seu emprego e propriedades no setting, procurando demonstrar que seu em-

prego em ILPI pode ser um caminho de descobertas, fortalecimento e transforma-

ção. O terceiro capítulo tratará da Psicologia Analítica contextualizando historica-

mente a vida e a obra de Gustav Jung, apontando o próprio de Jung como exemplo 

de envelhecimento ativo, como alguém que se manteve lúcido e produtivo até o fim. 

Apresenta conceitos fundamentais da Psicologia Analítica norteadores da pesquisa: 

Psique, Ego, Consciente, Inconsciente, Inconsciente coletivo, Arquétipos, Individua-

ção, Self, as polaridades Puer/Senex serão analisadas demonstrando a necessidade 

de estarem em equilíbrio em todas as etapas de vida, em especial na idade avança-

da. O quarto capítulo relata aspectos do processo arteterapêutico do Estágio Super-

visionado com idosas em ILPI: o perfil inicial, os conteúdos simbólicos evidenciados 

em sessões em grupo com estas mulheres idosas e os caminhos simbólicos percor-

ridos materializados via modalidades expressivas, apresentando o perfil das idosas 

no final do trabalho desenvolvido. Conclui com algumas recomendações sobre o 

processo arteterapêutico vivenciado com mulheres idosas em ILPI.                              
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CAPÍTULO I 

 

A FEMINIZAÇÃO DA VELHICE 

 

Imagem 3: Envelhecimento  feminino

 

Disponível em: http://jpress.jornalismojunior.com.br/2015/08/ 

 

 

No tempo em que a maçã foi inventada 

antes da pólvora, da roda e do jornal 

a mulher passou a ser culpada 

pelos deslizes do pecado original. 

Guardiã de todas as virtudes, 

santas e megeras, pecadoras e donzelas, 

filhas de Maria 

ou deusas lá de Hollywood 

são irmãs porque a mãe Natureza 

fez todas tão belas. 

oh! mãe, oh! mãe 

nossa mãe, abre o teu colo generoso 

parir, gerar, criar e provar 

nosso destino valoroso. 

São donas-de-casa 

professoras, bailarinas 

moças, operárias, prostitutas, meninas. 

Lá do breu das brumas, 

vem chegando a bandeira 

saúda o povo e pede passagem 

a mulher brasileira.  
                                                                                            

(Joyce, Mulher brasileira) 
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Este capítulo trata da feminilização da velhice no Brasil e suas questões.  A-

presenta as políticas públicas para os idosos traçando um breve histórico das Institu-

ições de Longa Permanência para Idosos e a situação das mulheres institucionaliza-

das no Rio de Janeiro. 

 

 

1.1 QUE MULHER É ESTA? 

 

Imagem 4 – Empoderamento feminino 

 
Arquivo pessoal da autora 

 

 

A mulher brasileira idosa que vive no século XXI exerce múltiplos papéis na 

sociedade: é mãe, trabalhadora e muitas vezes o eixo financeiro e afetivo em diver-

sas famílias. Mesmo com a crescente participação desta mulher na vida econômica 

do país, ainda são vítimas de preconceitos por serem mulheres e velhas: é a geno-

fobia.  
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São estas mulheres que pesquisas do senso demográfico realizadas pelo IB-

GE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que estão vivendo mais 

que os homens: vivem, em média, até os 78,5 anos, enquanto eles, até os 71,5 a-

nos. O Estado do Rio de Janeiro é o segundo em concentração de idosos: as mulhe-

res representam 8,2% e os homens constituem 7,2%.  As projeções indicam que a 

população acima de 65 anos deve quadruplicar até 2060, confirmando a tendência 

de envelhecimento acelerado da população já apontada por demógrafos. De acordo 

com o IBGE, as mulheres continuarão vivendo mais do que os homens. Em 2060, a 

expectativa de vida delas será de 84,4 anos, contra 78,03 dos homens.  

 

O mundo contemporâneo do adulto de idade avançada, bem como o futuro, é 
e será predominantemente um mundo de mulheres. O aumento da longevi-
dade ocorrido na população em nível mundial implica a existência de mais de 
uma geração de velhos (as) em uma mesma família, e as projeções demo-
gráficas indicam, no futuro, essas gerações estarão compostas, principal-
mente, por mulheres velhas que, possivelmente, estejam cuidando de suas 
velhas mães ou avós. (SALGADO, 1999, p. 2) 

 

 

Pode-se dizer que a velhice  feminilizou-se. A mulher idosa brasileira não é di-

ferente do contexto social mundial. Enfrenta problemas de ordem social, em que são 

desacreditadas, com representações que as desmerecem e as fragilizam. Em sua 

maioria são viúvas, visto que em geral casaram com homens mais velhos. O que 

difere do homem idoso que, geralmente, refaz sua vida com outro casamento e com 

mulheres mais jovens ao enviuvar.  

Não há dúvida de que viver mais é um ganho, conseguido com melhorias na 

alimentação, na saúde, saneamento público. Os governos, em todo mundo, preocu-

pam-se com esta realidade, em função da demanda de assistência econômica, de 

saúde e de serviços sociais para uma população que vive de suas pensões e que 

em breve corresponderá a metade da população, havendo então um desequilíbrio 

entre os que contribuem estão, economicamente ativos e os que são pensionados. 

O prolongamento da vida exigirá políticas públicas que satisfaçam as necessidades 

das comunidades, em especial os idosos, em termos de moradia, transporte, comu-

nicação, saúde dentre outros. 

Outro aspecto desafiador do envelhecimento feminino diz respeito ao aspecto 

físico. A sociedade de massa tem a beleza juvenil como padrão, e a mulher idosa 

não se encaixa neste ideal estético. 
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A rejeição que boa parte da população experimenta diante de um idoso cu-
jo corpo revela a passagem dos anos constitui uma resposta aprendida 
mediante a pressão social que insiste nos valores juvenis e força a aceitar 
como padrão de beleza o que caracteriza somente uma pequena parte dos 
cidadãos. (MORAGAS, 2014 p.55) 
 
 
 

Sobre esta ditadura da beleza e da juventude é necessário quebrar paradig-

mas por parte dos formadores de opinião, como os editores de moda: se a mulher 

está vivendo mais, a população idosa crescendo mais que a de jovens, há que re-

pensar-se justamente estes padrões até do ponto de vista econômico 

O envelhecimento existe, não pode ser negado, porém não se configura como  

uma doença, nem precisa ser limitante. A mulher idosa sofre, sim, um processo de 

senescência, que é uma perda natural biológica e gradual em nível celular, com per-

das de funcionalidades corporais, Philippini (2015, p. 65) esclarece que a senescen-

te deve adequar seu papel social com menores tensões, de forma que permita-lhe 

viver de acordo com suas menores possibilidades físicas. Deve explorar as próprias 

potencialidades. Diferente da longeva senil, em que suas limitações são incapacitan-

tes, a longeva senescente pode aprender a adequar-se, gradualmente, à sua nova 

realidade corporal.  

Nem tudo são perdas, existem possibilidades a serem exploradas e uma de-

las é a psique. Estudos apontam que envelhecer não é igual a perder as faculdades 

mentais e que a memória imediata pode ser compensada com a memória remota. É 

possível aprender novos ofícios, reciclar-se e transformar-se.  

Afinal qual é a parte da vida que corresponde a velhice? Packter (2013) men-

ciona que na maioria das vezes entende-se que esteja no final, contudo, existem 

pessoas que despertam para vida aos 65, 70, 75 anos. Para estas a velhice corres-

ponde ao início e não ao final. Philippini (2015) registra: 

 

A possibilidade de encarar o envelhecimento como uma transição natural e 
necessária, com perdas e ganhos, é uma conquista própria da subjetivida-
de que está fortalecida. Buscar, conservar e ampliar a interculocução, res-
peitar a fenomenologia própria da transição da finitude é tarefa de quem 
envelhece, pois, se ação e reação equivalem em intensidade, à maneira 
como se envelhece e como cada indivíduo se vê neste trânsito existencial é 
importante determinante de como será visto, acolhido e respeitado. (P.77) 
 

 
Cuidar da mulher idosa é promover o que OMS aponta por envelhecimento a-

tivo que é “aperfeiçoar as oportunidades de saúde, participação e segurança, com 
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objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais ve-

lhas.” (OMS, 2002). O que tem sido feito no Brasil para garantir a maioria de suas 

idosas um envelhecimento ativo? 

 

1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO OS IDOSOS NO BRASIL 

 

Imagem 5: Amparo ao idoso. 

 

Disponível em: http://un-chat-passant-parmi-les-livres.blogspot.com.br/2014_06_01_archive.html 
 
 

  

A sociedade brasileira que até pouco tempo se proclamava um país de jo-

vens, não pensava no impacto político, social e psicológico do envelhecimento. Até o 

início de século XX tinha como perspectiva de vida 34 anos, não tendo realmente 

maiores preocupações com seus idosos.  O Estatuto do Idoso é uma resposta sen-

sata e proposta de alinhamento do Brasil ao pensamento mundial no que diz respei-

to às políticas públicas para um envelhecimento ativo:   

 

 

Em 2003, por meio da lei nº 10.741, foi criado o Estatuto do Idoso que tem 
como objetivo assegurar facilidades e oportunidades para preservação da 
saúde física e mental, aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual e social 
dos idosos. Para tanto, atribui à família, comunidade, sociedade e Poder 
Público a obrigação de garantir ao idoso a efetivação de seus direitos, a 
saber: os direitos à vida, cidadania, liberdade, dignidade, alimentação, saú-
de, trabalho, cultura, educação, lazer, esporte e convivência familiar e co-
munitária. Reafirma ainda, o texto constitucional (BRASIL, 1988) delinean-
do que nenhum idoso poderá sofrer qualquer tipo de discriminação, negli-
gência, opressão, violência ou crueldade. (BATISTA, 2011 p. 205) 

http://un-chat-passant-parmi-les-livres.blogspot.com.br/2014_06_01_archive.html
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 O Estatuto do Idoso, em seu artigo 8º, menciona que o envelhecimento é um 

direito personalíssimo e sua proteção um direito social. Isto quer dizer que o enve-

lhecer é um direto pessoal, próprio de cada indivíduo.  Cada pessoa tem o direito de 

viver plenamente sua velhice de maneira que seus direitos sejam assegurados. Este 

artigo ainda preceitua que o idoso deve ser atendido no seio de sua família em de-

trimento ao atendimento asilar, exceto aqueles que não apresentem condições que 

garantam sua própria sobrevivência, como nos caso de abandono, inexistência de 

grupo familiar ou casa-lar ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. 

Por atendimento asilar entende-se as Instituições de Longa permanência para Ido-

sos (ILPI). 

Apesar do atendimento residencial com a família ser o recomendado por Lei, 

diversos fatores podem levar uma mulher para uma ILPI. As próprias conquistas das 

mulheres fizeram com que seu papel na sociedade também se modificasse. A mu-

lher hoje sai para trabalhar, impossibilitando que o cuidado com idoso caia exclusi-

vamente sobre ela.  Muitas idosas viúvas optam para ir para uma ILPI porque não 

querem dar trabalho para seus filhos. Outras não puderam fazer suas escolhas, a 

família decidiu.  

Afinal o que são Instituições de Longa Permanência para Idosos? São mesmo 

necessárias para a sociedade brasileira? Qual é a situação das ILPI no Rio de Janei-

ro? Por que as famílias optam por esta forma de cuidado com suas longevas? Qual 

é o perfil destas mulheres e o que sentem ao serem institucionalizadas? Tentar-se-á 

dar estas respostas na sessão seguinte.  

 

1.3. INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

 

As ILPI são instituições governamentais ou não-governamentais, de caráter 

residencial. Foram criadas com a finalidade de servir de domicílio coletivo para pes-

soas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condi-

ção de liberdade, dignidade e cidadania.  

 

A despeito do preconceito e do estigma, no Brasil, instituições deste tipo 
existem desde o século XIX. Um dos primeiros asilos brasileiros foi fundado 
em 1890 no Rio de Janeiro (Novaes, 2003). Se, no passado, essas institui-
ções já desempenhavam um papel importante, no contexto atual, elas ad-
quirem relevância, particularmente no campo das políticas públicas. 
(KANSO, 2010 p.2) 
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Com mais de 20 milhões de idosos, o Brasil possui 65,2% de ILPIs filantrópi-

cas, 28,2% particulares, 6,6% públicas, representando apenas 218 em seu vasto 

território. O governo federal tem apenas uma instituição para os idosos, o Abrigo 

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que atende 298 pessoas e como era esperado, 

seguindo todos os indicadores de pesquisa, estas instituições abrigam, em sua mai-

oria, mulheres.  

A inserção da mulher, tradicionalmente cuidadora, no mercado de trabalho, a 

redução das famílias, a falta de tempo na vida atual, a escassez de alternativas para 

as famílias manterem suas idosas em casa, idosas sem referências familiares são 

alguns fatores apontados como motivos da demanda por ILPIs. A falta de opções 

acentua-se à medida que mais mulheres chegam à idade avançada. 

O Rio de Janeiro é um dos Estados brasileiros com o maior número de ido-

sos, portanto tem uma demanda crescente por serviços incluindo ILPI. Pollo e Assis 

(2008) apontam: 

 

Para uma cidade com elevado percentual de idosos como o Rio de Janeiro, 

vários são os desafios diante da demanda por ações para esse segmento. 

Assim como em todo o país, o cenário é de procura crescente por ILPIs, 

número reduzido de vagas, pequena quantidade de instituições gratuitas 

que excluem ainda mais aqueles em situação de vulnerabilidade e sem re-

cursos, condições precárias de muitos espaços e dificuldades para gerir e 

garantir um atendimento de qualidade. "A fragilidade do tripé família-Estado-

sociedade", no Rio de Janeiro, assim como no Brasil, acaba institucionali-

zando idosos que não deveriam ser público dessa modalidade de atendi-

mento. Por essa razão, assim como foi rápido o processo de envelhecimen-

to em nosso país, é necessário haver rapidez também para viabilizar mode-

los alternativos de assistência. (p.40)  

 

Rio de Janeiro possui 255 ILPI, porém faltam unidades públicas. A rede da 

prefeitura conta com apenas doze: seis próprias e seis conveniadas. Já o Estado 

tem convênio com quatro ILPIs e administra o Abrigo Cristo Redentor, em Bonsu-

cesso que é do Ministério do Desenvolvimento Social. Em entrevista para o jornal O 

Globo em 01/10/2012, a diretora do Abrigo Cristo Redentor, Ana Silvas, em sua ges-

tão falou sobre a situação de idosos que são abandonados em hospitais, e a institui-
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ção acaba abrigado alguns destes idosos, a despeito do grande número dos que lá 

residem e apontava que as autoridades ainda não haviam acordado para a urgência 

deste atendimento. Ressalta que era preciso implantar serviços como asilos, cen-

tros-dia que são espaços de convivência onde os idosos passam apenas o dia, fa-

zendo atividades como aulas, música, artes etc. e sugeriu também as repúblicas. 

É necessário, portanto, conhecer este universo para perceber como o Pro-

cesso Arteterapêutico pode ser uma terapia apropriada em ILPI.  

 

 

3.1. A mulher idosa em ILPI:  

 

Imagem 7: Cora Coralina 

 

Disponível em:< http://www.xapuri.info/gente/memoria/cora-coralina/> 

 

Cora Coralina em seu poema “Sombras” descreve com sensibilidade sua fase 

longeva:  

 

Tudo em mim vai se apagando. 

Cede minha força de mulher de luta em dizer: 

Estou cansada. 

http://www.xapuri.info/gente/memoria/cora-coralina/
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A claridade se faz névoa e bruma.  

O livro amado: o negro das letras se embaralham,  

Entortam as linhas paralelas. 

Dançam as palavras, 

A distância se faz em quebra de luz. 

Deixo de reconhecer rostos amigos, familiares, 

Um véu tênue vai se incorporando no campo da retina 

Passam lentamente como ovelhas mansas os vultos conhecidos 

Que já não reconheço 

É a catarata amortalhando a visão que faz sombra. 

Sinto que cede meu valor de mulher de luta, 

E eu me confesso:  

Estou cansada.   

                     Disponível em:  
http://lectusexlibris.blogspot.com.br/2011/09/sombras-cora-
coralina.html> Acessado em 20/08/2015.  

 

Qual é a situação da mulher idosa em ILPI? Quais são suas perspectivas? O 

avançar dos dias em um ambiente instucionalizado?  Existem saídas? Cora Coralina 

afirmava: “Venho do século passado e continuo nascendo diariamente”. É possível 

renascer dentro de uma ILPI?  

São variados os motivos que levam as famílias a institucionalizarem suas ido-

sas, dentre eles pode-se citar alguns fatores de risco como as doenças crônico-

degenerativas, demência, depressão, perdas funcionais, falta da família, de filhos, 

ser viúva, morar sozinha, isolamento social, e a impossibilidade financeira para man-

ter-se. Não raro, muitas destas idosas são abandonadas em hospitais, criando uma 

tensão de ordem estrutural pela incapacidade dos governos de ofertarem vagas em 

suas ILPIS.  

A realidade do Rio de janeiro é especialmente preocupante: 

A análise dessa demanda revela que a velhice aliada à limitações funcionais 
e financeiras é um quadro delicado. As moradias são precárias, os familia-
res necessitam trabalhar, mas não têm com quem deixar o idoso, e não 
conseguem atender a suas necessidades de alimentação, medicamentos e 
demais cuidados. Os encargos sociais, financeiros e subjetivos são insus-
tentáveis. Neste contexto, vem-se tornando comum o fato de idosos serem 
cuidados por outros idosos, o que é particularmente dramático quando este 
também vivencia fragilidade física e emocional. (POLLO e ASSIS, 2008 
p.36,37) 

http://lectusexlibris.blogspot.com.br/2011/09/sombras-cora-coralina.html
http://lectusexlibris.blogspot.com.br/2011/09/sombras-cora-coralina.html
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Não é à toa que as ILPI se tornam uma modalidade de atendimento de alta 

complexidade ao idoso.  Há um déficit de vagas em todo Estado do RJ e o problema 

é agravado quando há pedidos de transferência de idosos de ILPI interditadas pela 

Vigilância Sanitária. 

Em meio a toda uma carência estrutural e de políticas públicas sérias, há o fa-

to de uma maioria de idosas serem usuárias de ILPI, inclusive, as de classe média 

com boas condições financeiras e em condições de serem mantidas em ILPIS com 

fins lucrativos. Estas mulheres estão em ILPI por motivos de doenças, geralmente 

são viúvas e as que têm filhos, pode ocorrer que optem por deixar suas mães em 

instituições com nomes mais sofisticados como: Casa de Repouso ou Centros de 

Atividades para Idosos por exemplo. É preciso atentar para o fato que as ILPI parti-

culares e filantrópicas são mantidas pelas idosas ou familiares, mesmo recebendo 

financiamento público.  As ILPI podem contar com 70% do benefício da aposentado-

ria das idosas. 

A mudança de sua casa, do espaço físico em que criou sua família, torna-se 

um impacto na vida das idosas e de maneira profunda, podendo levar à depressão e 

mesmo à morte: 

 

Esse espaço que é o asilo, por motivos significativos e pela maneira de co-
mo é gerido em seu cotidiano, faz os idosos, seus residentes, se sentirem 
como não pertencentes ao espaço onde vivem, contrariando o sentido de 
comunidade. Os residentes acabam vivendo num mundo à parte, em que 
perdem sua individualidade, entram em um processo de isolamento, do que 
resulta um mundo sem significado pessoal. (COSTA e MERCADANTE, 
2011 p. 9) 

 

Considerando esta realidade referente aos idosos e em especial a mulheres 

mencionadas acima, o próximo capítulo conceitua a Arteterapia e dá seu contexto 

histórico. Esclarece o papel de arteterapeuta, suas atribuições e alguns dados sobre 

a profissão no contexto das Terapias Expressivas. Mostra algumas modalidades ex-

pressivas como a colagem, o mosaico, a assemblagem, a pintura, o desenho e a 

modelagem com suas propriedades e aplicações, que podem ser utilizadas no set-

ting arteterapêutico em ILPIS. Descreve as possibilidades da Arteterapia para alcan-

çar emoções profundas e despertar memórias rumo ao processo de individuação de 

mulheres idosas. 



27 

CAPÍTULOII: 

 

A ARTETERAPIA 

 

Imagem 8- Kuarup 

 
Arquivo pessoal da autora 

 
 
 
 

Os artistas, como alquimistas, provavelmente não se deram conta do fato 
psicológico de que estavam projetando parte de sua psique sobre a matéria 
ou sobre objetos inanimados[...] Os artistas projetavam suas próprias tre-
vas, sua sombra terrestre, um conteúdo psíquico que tanto eles como sua 
época haviam perdido e abandonado.  
                                                                                    Aniela Jaffé 

 
 

Este capítulo define Arteterapia e a contextualiza dentro de um breve históri-

co. Descreve o papel do arteterapeuta e mostra a posição atual da Arteterapia den-

tro das Terapias Expressivas. Apresenta algumas das modalidades expressivas que 

podem ser utilizadas num setting arteterapêutico. Reflete sobre as possibilidades da 

Arteterapia para o processo de individuação de mulheres em ILPI. 
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2.1. O QUE É ARTETERAPIA?  

 

A Arteterapia é uma terapia através da arte e está incluída no Código brasileiro de 

ocupações, do Ministério do Trabalho, no grupo das Terapias Criativas, recebendo o 

número de registro: 2263-10, portanto é uma profissão.  SOUZA (2003) define Arte-

terapia na página inicial do site da União Brasileira das Associações de Arteterapia 

(UBAAT) 

 

“Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto de uma 
relação profissional por pessoas que experenciam doenças, traumas ou di-
ficuldades na vida, assim como por pessoas que buscam desenvolvimento 
pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e traba-
lhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e 
dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor com sintomas, estresse 
e experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e e-
mocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico.” ( SOUZA, 
2003, p.1. Disponível em <http://www.ubaat.org/> Acessado em 
09/11/2015) 
 

 

   A Arteterapia lança mão do fazer artístico (desenho, pintura, colagens, es-

cultura, música, filmes, vídeos) para que o cliente possa fazer contato com sua vida 

interior (seus sentimentos, seus sonhos, seu inconsciente). Philippini (2013) ao refe-

rir-se sobre como a arte é compreendida num setting arterapêutico explica que a 

preocupação não é com a qualidade ou o resultado final da obra, o que interessa é o 

processo expressivo, o fluir das imagens internas vindo à tona, onde a linguagem 

falada conscientemente não tem acesso, portanto, não se preocupa com questões 

de ordem técnica, estética ou acadêmica ou ligação com qualquer escola artística.  

Durante o processo arteterapêutico, o inconsciente aflora por meio destas i-

magens. A arte, portanto, vai muito além das palavras. É a linguagem da alma. Co-

mo faz notar Diniz (2009) em seu artigo “Arte: Linguagem da alma”:  

 

O verbal não transmite todos os conteúdos internos. Muito antes de o ho-
mem escrever, desenhava. A arte sempre foi uma função estruturante da 
consciência. Ao desenhar os bisões na caverna, por exemplo, o homem já 
vivia a formação de sua consciência. As mãos que marcam as cavernas 
pré-históricas já podem ser compreendidas como uma vivência de identida-
de. A arte, portanto, como a compreendemos, tem uma fundamental impor-
tância na trajetória humana, auxiliando o homem a estruturar seu “eu”, a li-
dar com seus medos, dúvidas e perplexidades frente ao desconhecido.  
Disponível em < http://www.ligiadiniz.com/htm/2009.html > Acessado em 
20/11/ 2016)   

http://www.ubaat.org/


29 

 
 

Souza (2003) relata que Jung foi o primeiro a utilizar a expressão artística em 

consultório e que a simbolização do inconsciente pessoal e coletivo ocorre na arte:  

 

Na década de 20, recorreu à linguagem expressiva como forma de trata-
mento e, para tanto, pedia aos clientes que fizessem desenhos livres, ima-
gens de sentimentos, de sonhos, de situações conflituosas ou outros. Prio-
rizava a expressão artística e a verbal como componentes de cura. Jung a-
firmou que a criatividade tem uma função psíquica natural, estruturante e 
não é sublimação dos instintos sexuais como acreditava Freud. Segundo 
Jung a energia psíquica não muda de objeto enquanto não se transforma. 
Postulou que todos possuem disposições inatas para a configuração de 
imagens e idéias análogas, às quais denominou arquétipos que surgem 
nos sonhos e trabalhos artísticos ajudando na compreensão do comporta-
mento individual. A atividade plástica e a criatividade, para Jung, são fun-
ções psíquicas inatas que contribuem com a evolução a personalidade e 
com a estruturação do pensamento. (Disponível em http://www.ubaat.org/ 
Acessado em 09/11/2015) 
 
 
 

2.1.1 O papel do arteterapeuta: 

                                                                  

 Philippini( 2013) aponta o arteterapeuta como “facilitador da expressão criati-

va de seus pacientes” e citando a Associação Americana de Arteterapia,  informa 

que os arteterapeutas são profissionais treinados tanto em arte como em terapia. 

Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias psicológicas, práticas 

clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas e sobre o potencial criativo da 

arte. Atuam em grupos de todas as idades, indivíduos, casais, famílias, grupos e 

comunidade. Sobre o papel do arteterapeuta frente à arte produzida pelo cliente,  

Diniz( 2009) argumenta: 

 

O que importa é auxiliar os indivíduos a lidar melhor com seus conte-
údos internos, estabelecer seu equilíbrio emocional, encontrar sua 
própria linguagem expressiva e exorcizar seus “demônios” (imagens e 
criações associadas a situações conflitivas ou traumáticas). Estas i-
magens se despotencializarão ao serem concretizadas em produções 
artísticas. Segundo o genial renascentista Leonardo da Vinci “é ne-
cessário desenhar os monstros para podê-los dominar”. (Disponível 
em: DINIZ, 1998 < http://www.ligiadiniz.com/htm/1998.htm> Acessado 
11/09/2015) 
 
 

Philippini (2009) também esclarece que o arteterapeuta é aquele que junto 

com o cliente, caminha em volta de um eixo constituído pelo símbolo, que é a “cir-

cun-ambulação”, ou seja, pesquisa através de uma infinidade de atividades plásticas 

http://www.ubaat.org/
http://www.ligiadiniz.com/htm/1998.htm
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e expressivas até que se complete o ciclo de compreensão possível daqueles signi-

ficados simbólicos. Sempre compreendido em relação ao seu criador: a sua história 

de vida, suas subjetividades e aspectos universais do símbolo pesquisado e arquetí-

picos. Ainda lança mão de manifestações culturais contemporâneas como fotografi-

as, filmes, vídeos, documentários, extratos literários, notícias de diversas mídias co-

mo jornal, internet, TV.  

Levando-se em conta a necessidade da amplificação simbólica, utiliza-se di-

versas estratégias expressivas para facilitar a compreensão do significado de um 

símbolo. Assim cabe uma apresentação de algumas Modalidades Expressivas e de 

materiais plásticos usados no “setting” arteterapêutico para desbloqueio, para libera-

ção de conteúdos inconscientes, fluência no processo criativo e comunicação.  

 

3.2. MODALIDADES EXPRESSIVAS UTILIZADAS NA ARTETERAPIA: 

 

Entende-se por modalidades expressivas: pintura; modelagem; colagem; de-

senho; tecelagem; expressão corporal; sons; músicas, mosaico, assemblagem cria-

ção de personagens etc. Sendo estas citadas, as mais frequentemente utilizadas no 

processo arteterapêutico. 

 

Philippini(1995) no artigo: “Universo Junguiano e Arteterapia” , Volume II da 

Coleção de Revistas de Arteterapia “Imagens da Transformação” diz:   

 

“As modalidades expressivas poderão ser tão variadas quanto a criatividade 
e o treinamento do arteterapeuta possam permitir. Terão o objetivo de facili-
tar a melhor compreensão do símbolo, intensificando sua função estrutura-
dora. As estratégias arteterapêuticas devem conduzir à melhor compreen-
são dos significados emocionais contidos no símbolo e este processo con-
duz a sentimentos de plenitude e inteireza. Os símbolos trazem para os in-
divíduos a possibilidade de conhecer, compreender, refazer, recuperar, re-
memorar, reparar e transcender. O símbolo como linguagem metafórica do 
inconsciente contem em si próprio o significado de todos os enigmas psíqui-
cos, cabendo ao arteterapeuta trazer ao “setting” os instrumentos necessá-
rios para viabilizar este processo”.( PHILIPPINI, 1995, p.2 Disponível em: 
http://www.arteterapia.org.br/v2/pdfs/univers.pdf Acessado em 25/01/2016) 
 

 

Os Materiais expressivos são diversos e portanto devem ser adequados à ca-

da modalidade: tintas, telas, argila, massa para modelagem, papéis de diversos ta-

manhos, texturas, cores, recortes de revistas e jornais, teceras, cacos de azulejos, 

http://www.arteterapia.org.br/v2/pdfs/univers.pdf%20Acessado%20em%2025/01/2016
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contas, fitas, linhas, tecidos, materiais naturais como areia, flores e folhas secas, 

cascas de árvores, especiarias etc. Todos dentro do contexto apropriado ao público 

atendido visando plasmar símbolos que brotam da alma que levam a compreensão e 

transformação.  Philippini (op. cit., p.2) lembra que “trata-se de um caminho feito de 

cores, formas, de significados, por onde passam lembranças, desejos, medos, ran-

cores, afetos e esperanças”. Alguns irão mais longe outros, porém perceberão que 

estão apenas no início da jornada.   

A seguir serão apresentadas algumas modalidades expressivas mais utiliza-

das em Arteterapia:                                                                                      

 

2.2.1 Colagem: 

  

Imagem 12 -Sonho 

 
Arquivo pessoal da autora 

 

Para Henri Matisse fazer colagens era como desenhar com tesouras. No “setting” 

arteterapêutico funciona como uma estratégia expressiva simples, de custo reduzido 

e com interessantes possibilidades plásticas e estéticas. Phillippini (2009) explica: 

 
 
A colagem propicia um campo simbólico de infinitas possibilidades de es-
truturação, integração. Organização espacial e descoberta de novas confi-
gurações. É instigante como um mapa do tesouro, pois as informações es-
tão ali desde o princípio, embora, num primeiro momento, nem sempre 
consigamos decifrar os códigos em que estes mapas estão decifrados. 
(PHILIPPINI, 2009 p. 24) 
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É a resposta ao bloqueio de pessoas que dizem que não sabem desenhar ou 

pintar. Castro (2010) aponta a colagem como uma forma expressiva facilitadora do 

início do processo arteterapêutico, e ainda destaca que ela promove a integração, a 

síntese, a estruturação e a ordenação. 

Os materiais expressivos para a colagem são diversos: fotos de jornais, revis-

tas, catálogos, fotocópias coloridas ou preto e branco, retiradas da internet, fotogra-

fias, papéis de presente. Ainda pode-se utilizar a técnica mista agregando outros 

materiais como tecidos, materiais orgânicos como folhas secas, flores, sementes, 

espelhos cortados de diversos tamanhos e formas, contas diversas, galões, areia 

colorida, macarrão, lãs, barbantes, linhas de bordado e tantos outros que o artetera-

peuta encontrar possibilidades de uso. 

 

 

3.2.2 Mosaico:  

 

Imagem 12  - Mandala  

 
Arquivo pessoal da autora 

 

 

Oliveira (apud, Mucci, 1962), ao citar as origens da palavra mosaico, registra 

que sua origem grega vem da forma antiga mouvaixou (mosaicon), que quer dizer 

“paciente, digna das musas”. Termo apropriado a uma modalidade expressiva que 

requer paciência ao executá-la, e digno das musas porque é de beleza rara, com 
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materiais de longa durabilidade, e por isto tem um sentido de eternidade, ou seja, de 

divino.  Estes materiais são diversos: fragmentos de azulejos, de embalagens plásti-

cas, cacos de vidro, de louças, espelhos quebrados, conchas, casca de ovos, pe-

dras, miçangas, casaca de árvores, pedaços de madeira, E.V.A.  

Na Arteterapia, o mosaico é uma modalidade expressiva bastante produtiva já 

que possui etapas que desconstrói, ou já está desconstruído, quebrado, partido e 

parte para busca de construção de algo novo, do nascimento de um novo conteúdo 

e finalmente a liberação da nova forma criada. Philippini (2009) acrescenta: “A ativi-

dade de reunir cacos permite partir do caos e de uma desconstrução para, ressigni-

ficar, reconstruir, atribuir um novo sentido e descobrir beleza no material quebrado, 

descartado, amontoado e confuso”(p.82). 

Elizardo (2007) afirma que o mosaico no trabalho com o idoso pode contribuir 

para “o resgate de sentimentos e vivências adormecidas e esquecidas com o tempo, 

muitas vezes, um sentido novo para suas vidas” (p.94).  É apropriado em especial 

no caso do idoso em ILPI, quando têm que lidar com perdas significativas. 

 

3.2.3 Assemblagem: 

 

Imagem 13  : A chave do meu interior 

 
Arquivo pessoal da autora 

 

A assemblagem possui as mesmas propriedades, do mosaico: reúne materi-

ais descartados, reordena imagens e idéias, utiliza objetos maiores tridimensionais, 

dando-lhe um novo significado e outras funções. 
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3.2.4. Pinturas 
  

 
 
 

Imagem 14 -Pintura em aquarela: o feminino 

 
Arquivo pessoal da autora 

 

 

A pintura na Arteterapia permite diversas possibilidades. Philippini (2009) 

menciona que é um recurso que permite “mobilizar emoções, facilitando a fluência e 

a expressão de afetos” (p.44). Outro ponto abordado pela autora é que justamente o 

que é apontado como dificuldade no emprego da pintura como a falta de controle 

que leva a manchar o trabalho, borrar são estes aparentes erros que se pode extrair 

aprendizado: “deixar fluir, deixar sair, escorrer, extravasar, transbordar, abrir mão do 

controle, não tentar controlar a forma e deixar-se levar pelo prazer da descoberta 

que vem insinuada em cada tom, cada mancha, cada espaço em branco” (p.38). 

Os materiais de pinturas são diversificados também, como tintas acrílicas, a 

óleo, plástica, aquarelas, artesanais, guache, naquins, as naturais feitas com pig-

mento vegetal ou com o barro, tintas de tecidos. Na pintura são utilizados pincéis, 

palitos. Os suportes podem ser: telas, bases de Eucatex, papéis, panos, madeira, 
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peças de argila ou papier mâché. A pintura no setting arteterapêutico desbloqueia e 

ativa o fluxo criativo. 

 

  3.2.5 Desenho 

 

Imagem 15 - Plástica do filme “Garota interrompida” 

 
Arquivo pessoal da autora 

 

 

Desenhar parece à primeira vista simples, porém, é uma modalidade expres-

siva que muitas pessoas adultas apontam como sua maior dificuldade. Quando cri-

ança, a pessoa desenha naturalmente, e depois vai perdendo a espontaneidade no 

decorrer de sua vida e há um bloqueio nesta área expressiva. 

Segundo Philippini (2009 p.50), “O desenho documenta a subida gradual do 

conteúdo inconsciente até à consciência, da forma de expressão difusa até a forma 

objetiva que torna claro o tema simbólico a ser trabalhado”. A autora sugere que ao 

desbloquear o processo criativo pode-se utilizar música,e enquanto escuta deixa-se 

correr o lápis ou caneta hidrocor em linhas sinuosas pelo papel, linhas fortes, dese-

nho com pastel seco, desenho com lápis aquarelado etc. 
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3 2.6 Modelagem: 

 

Imagem 15 - Quem sou eu? 

 
Arquivo pessoal da autora 

 

 
A modelagem, escultura ou tridimensional por exigir maior habilidade, só deve 

ser empregada na Arteterapia depois de experiências com outras modalidades ex-

pressivas no bidimensional.  Devido à sua concretude, esta modelagem intensifica 

os processos de compreensão. 

Podem ser empregados materiais como a argila, o papier mâché, massa de 

biscuit, plastilina ou durepox. Sobre a utilização da argila em particular, Philippini 

(2009) recomenda: 

 

A modelagem em argila poderá ser utilizada para construir objetos utilitá-
rios ou abstratos e, dependendo do quadro clínico, que tiver sendo acom-
panhado, poderá ser utilizada apenas para propiciar experiências com vo-
lume e materiais mais concretos, pois a argila mobiliza e ativa conexões 
arquetípicas, e seu manuseio pode despertar energias ancestrais, extre-
mamente mobilizadoras. Assim demanda cuidados e atenção para ser in-
serida no percurso arteterapeutico. (PHILIPPINI, 2009 p.72) 
 

 

Tendo em vista as possibilidades expressivas e criadoras da Arteterapia, o 

próximo capítulo tratará de sua base teórica fundamentada na Psicologia Analítica, 

apresentando seu contexto histórico, alguns conceitos desenvolvidos por Carl Gus-

tav Jung mais significativos para esta pesquisa monográfica e tecerá algumas pon-

derações sobre a vida do idoso Jung como exemplo de um envelhecimento ativo. 
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CAPITULO III 

 

PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

Imagem  - Carl Gustav Jung

 
Disponível em: <https://www.pinterest.com/pin/485896247266625466/>  

 

“Minha vida é a história de um inconsciente que se realizou”.                                                                                          
C.G.Jung 

 

Neste capítulo são apresentados um breve histórico da vida e obra de Carl 

Gustav Jung.  Serão tecidas algumas considerações sobre os principais conceitos 

da Psicologia Analítica sobre psique, ego, consciente e inconsciente pessoal, in-

consciente coletivo, individuação e Self, arquétipos e os arquétipos Puer-Senex. A-

presenta o próprio idoso Jung como um exemplo de envelhecimento ativo.  

 

3.1 CARL GUSTAV JUNG: BREVE HISTÓRICO: 

 

Jung nasceu em 26 de julho de 1875, na Suíça. Filho de pais protestantes da 

Igreja Anglicana foi uma criança com uma visão profunda sobre as coisas e os se-

res. Cresceu ouvindo histórias do Antigo Testamento, lidas por seu pai. Era sensível 

e curioso. Aprendeu a ler precocemente, e aos seis anos já iniciava-se na aprendi-

zagem do latim. Nesta época pedia insistentemente à sua mãe para que lesse o Or-

https://www.pinterest.com/pin/485896247266625466/
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bis pictus (Imagens do Universo) antigo livro para crianças, no qual havia a descri-

ção de religiões exóticas, especialmente da Índia. Passava horas na natureza perto 

e sua casa como também na biblioteca de seu pai, onde lia livros de religião, filosofia 

e literatura.  

 Jung dizia que tinha um “conhecimento real” ligado ao instinto. Ainda criança 

teve experiências simbólicas que anteciparam seus estudos posteriores sobre o in-

consciente.   

Formou-se médico em 1900, aos vinte e cinco anos.  Fez residência em Psi-

quiatria no hospital de Burghölzli, conhecido por dar um tratamento humano aos pa-

cientes psiquiátricos. Ali Jung desenvolveu estudos sobre a “demência precoce” hoje 

chamada de esquizofrenia. Desenvolveu também estudos sobre o teste de associa-

ção de palavras.  

Um dos capítulos interessantes da vida de Jung foi seu contato com Freud, 

primeiramente pela leitura de seu livro “A interpretação dos sonhos”. Ambos concor-

davam que é possível conhecer o inconsciente através da interpretação dos sonhos. 

Entretanto, esta aproximação entusiasmada de início foi rompida quando Jung ques-

tionou as teorias de Freud que considerava o ser humano governado unicamente 

por seu instinto sexual.  Segundo Thibaudier, Jung pensava a libido da seguinte ma-

neira:    

 

Na realidade, para ele, a libido, ou seja, a energia psíquica, é composta de 

numerosos instintos que, ao serem amalgamados à sexualidade ou dela 

decorrem, têm todos a sua própria função e seu papel em um momento ou 

outro de nosso desenvolvimento. (THIBAUDIER, 2014, p.26) 

 

 

Depois do rompimento com Freud, Jung desenvolveu seu próprio sistema de 

psicanálise denominado a princípio de Psicologia Complexa e mais tarde Psicologia 

Analítica. Seu sistema era constituído de um conjunto de conceitos e formulações 

teóricas e também por métodos para tratar pessoas com problemas psicológicos.  

Entre 1914 e 1930 elaborou uma obra auto-exploratória, um grande livro de 

iluminuras, o Livro Vermelho, contendo o núcleo de suas obras posteriores. Neste 

livro Jung desenvolve suas principais teorias dos arquétipos, do inconsciente coleti-

vo e processo de individuação. Neste sentido foi um verdadeiro “confronto com o 

inconsciente” como ele mesmo relata: 
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“Os anos que me detive nessas imagens interiores constituíram a época 
mais importante da minha vida. Neles todas as coisas essenciais se decidi-
ram. Foi então que tudo teve início, e os detalhes posteriores foram apenas 
complementos e elucidações. Toda minha atividade ulterior consistiu em 
elaborar o que jorrava do inconsciente naqueles anos e que inicialmente 
me inundara: era a matéria-prima para a obra de uma vida inteira.” - JUNG, 
1957 Disponível em http://sbpa-rj.org.br/site/?p=1329 Acessado em 24/11/ 
2015. 

 

O Livro Vermelho de Jung revela o interior de sua mente não só por palavras, 

mas sobretudo pela sua arte: contém iluminuras que com sua caligafria própria jun-

tam-se para revelar o inconsciente de Jung. Assim é apresentado o Livro Vermelho 

na versão em língua portuguesa: 

 

“Um dos traços de maior originalidade no Livro Vermelho é o emprego de 
numerosas ilustrações. O estilo dessas ilustrações já é significativo, o estilo 
em têmpera, expressão medieval de um misticismo profundo e rebuscado. 
Tem-se a impressão que Jung sentiu que certas experiências seriam de tal 
forma profunda e misteriosa em seu significado que a linguagem puramen-
te verbal não seria suficiente para dar conta das experiências. Só a ilustra-
ções poderiam apontar para certo caminho.” (BOECHAT, 2010) Disponível 
em: http://www.jung-rj.com.br/artigos/docs/Processos-Criativos-Liber-ovus-
Futuros-Caminhos-Psicologia-Analitica.pdf  

 
 

Pode-se ter uma perspectiva peculiar sobre o homem Jung de diversos ângu-

los, quer em sua infância, adolescência, vida adulta ou velhice. Todas as etapas são 

marcadas pela interioridade, foi um homem que ousou descer aos porões de sua 

psique. Sua velhice não poderia ser diferente. Foi um período fértil e prolífero, uma 

fase de burilamento da personalidade como ele mesmo propõe. Jung, portanto,   

pode ser um exemplo de um idoso em equilíbrio com a criança interior e o velho sá-

bio, que serão abordados adiante quando analisaremos a polaridade dos arquétipos 

puer-senex.  

 

3.1.1 O idoso Jung  

 

Monteiro (2008) relata que a vida do idoso Jung é um mergulho em sua interi-

oridade até seus 85 anos. Sempre “rica e frutífera” como ele mesmo registrou: 

 

a idade avançada é... uma limitação, um estreitamento. E, no entanto a-
crescentou em mim tantas coisas: as plantas, os animais, as nuvens, o dia 

http://sbpa-rj.org.br/site/?p=1329
http://www.jung-rj.com.br/artigos/docs/Processos-Criativos-Liber-ovus-Futuros-Caminhos-Psicologia-Analitica.pdf
http://www.jung-rj.com.br/artigos/docs/Processos-Criativos-Liber-ovus-Futuros-Caminhos-Psicologia-Analitica.pdf
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e a noite e o eterno no homem. Quanto mais se acentuou a incerteza sobre 
mim mesmo, mais aumentou meu sentimento de parentesco com as coi-
sas. Sim, é como se esta estranheza que há tanto tempo me separa do 
mundo tivesse agora se interiorizado, revelando-me uma dimensão desco-
nhecida e inesperada de mim mesmo. (JUNG, 1963, p.309) 
 

 

Imagem –Jung escultor 

 

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/317011261243452920/ Acessado em 03/12/2015 

 

Jung manteve seu fascínio pela vida até o fim. Não se considerava um sábio. 

“Dizia que a diferença entre ele a maioria dos homens residia no fato de que para 

ele as paredes divisórias são transparentes nos outros elas são espessas, tão es-

pessas que lhes impedem a visão”. Jung falava que tinha a capacidade de perceber 

o fluxo da vida. Apesar reconhecer-se uma pessoa solitária desde a infância dizia: 

 

A solidão não significa a ausência de pessoas a nossa volta, mas sim o fa-
to de não podermos comunicar-lhes as coisas que julgamos importantes, 
ou mostrar-lhes o valor do pensamento que lhes parece improváveis. Mi-
nha solidão começa com a experiência vivida em sonhos precoces e atinge 

https://br.pinterest.com/pin/317011261243452920/
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seu ápice na época em que me confrontei com o inconsciente. (JUNG, 
1963, p.307)  
 
 

Em 1952, aos 77anos, em uma carta a um jovem erudito certa vez escreveu: 

 

[...] pretendo ser somente um bom médico da alma e isto, dentro dos limi-

tes da tarefa particular que me cabe. São estas as disposições que encon-

trei em mim mesmo e, realizando-as assumo minha função de membro da 

sociedade humana. (JUNG, 1963, p.322) 

 

Assim, Jung manteve-se até o fim, com uma vida íntima intensa, lúcido: 

 

Sinto-me espantado, decepcionado e satisfeito comigo. Sinto-me triste, a-

cabrunhado, entusiasta. Sou tudo isso e não posso chegar a uma soma, a 

um resultado final. E para mim é impossível constatar valor ou um não-

valor definitivos, não posso julgar a vida ou a mim mesmo. Não estou certo 

de nada... sei apenas que nasci e que existo; experimento o sentimento de 

ser levado pelas coisas... a vida tem e não tem sentido, ou possui e não 

possui significado. Espero ansiosamente que o sentido prevaleça e ganhe 

a batalha” (JUNG, 1963, p.309 ) 

 

.A vida toda de Jung foi de reflexão, de assimilação do passado e busca de 

significado. Apesar de toda envergadura de sua obra não se considerou um homem 

acabado, engessado por suas ideias, pelo contrário, o tempo tem demonstrado que 

a dimensão exploratória de seu mundo interior desvelou a psique humana de manei-

ra profunda.  

Ao fazer reflexões sobre a vida após a morte, Jung aponta a vida psicológica 

como uma vida que não precisa estar petrificada. Dizia que na medida em que o 

homem progride em idade, a contemplação, a reflexão e imagens interiores desem-

penham um papel cada vez maior. 

A doutora Nise da Silveira comenta em seu livro “Jung, vida e obra”, sobre a 

extensa produção acadêmica de Jung na sua velhice: 

 

Em 1945 Jung completou 70 anos. E estava no apogeu da atividade 
criadora. Prosseguia nas pesquisas sobre alquimia, publicando PSI-
COLOGIA TRANSFERÊNCIA (1946) e MISTERIUM CONIUNCTIO-
NIS, livro que muitos julgam sua obra máxima, no qual trabalhou du-
rante dez anos e que foi dado à publicidade em 1955, quando o autor 
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atingia os 80 anos. [...] Sempre atento aos acontecimentos contempo-
râneos, depois dos 80 anos escreveu ainda PRESENTE E FUTURO, 
1957 e UM MITO MODERNO (os discos voadores), 1958. Quando se 
poderia talvez pensar que os assuntos da pratica médica não mais o 
interessassem, Jung apresentou, no congresso Internacional de Psi-
quiatria, Zurique 1957, um trabalho sobre a esquizofrenia, que é não 
somente interpretação teórica dessa doença, mas que também está 
cheio de indicações utilizáveis pelo psiquiatra clínico no trabalho coti-
diano. (SILVEIRA, 1981, p. 17) 

 

Outro aspecto levantado pela Drª Nise da Silveira foi seu temperamento jovial. 

Gostava de relacionar-se com as pessoas, conhecidos e visitantes estrangeiros. Di-

zia “Não quero libertar-me nem dos seres humanos, nem de mim mesmo, nem da 

natureza, porque tudo isso apresenta-se para mim como o maior dos mila-

gres"(op.cit, p.22). Jung viveu assim até seu falecimento em 6 de junho de 1961. 

A vida e a obra de Jung demonstram o cientista audacioso que foi Jung. Não 

teve receio de mergulhar em sua própria interioridade, e trazer algumas questões e 

respostas para psique humana.  A seguir, são explicitados alguns conceitos desven-

dados por Jung nos quais fundamenta-se a abordagem Arteterapêutica aqui utilizada 

e que também são norteadores desta pesquisa monográfica. 

 

3.2. CONCEITOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA: 

 
 

Imagem 8-: Olhando para dentro de si

 

Arquivo pessoal 
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3.2.1 Psique: 

 

Para a Psicologia Analítica a psique é a personalidade como um todo. Abran-

ge todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos tanto conscientes como 

inconscientes, um guia que regula e adapta o indivíduo ao ambiente social e físico. 

Jung rejeita a uma concepção fragmentária da personalidade.  

 

O homem na luta para se tornar um todo; ele já é um todo, ele nasce como 
um todo, o que lhe cabe fazer durante a existência afirma Jung, é desen-
volver este todo essencial, até levá-lo ao mais alto grau de coerência, dife-
renciação e harmonia, e velar para que ele não se fracione em sistemas 
separados, autônomos e conflitantes. Uma personalidade dissociada é uma 
personalidade deformada. (HALL e NORDBY,1912, p.26) 

 

A psique não é só cérebro, esclarece Grinberg ( 2011): 

 

É antes de tudo, um processo de evolução contínua, repleto de energia. 

Esta é gerada a partir da própria tensão entre as polaridades, que irá resul-

tar na produção dos sonhos, imagens, fantasias, enfim nos símbolos da 

psique. Como se o instinto puxasse para um lado e o espírito puxasse para 

outro. Em meio a toda esta agitação, surgem nossos símbolos, que funcio-

nam como verdadeiros transformadores de energia, utilizada para a dife-

renciação e o crescimento da psique. ( p. 67) 

 

3.2.2. O ego: 

 

Segundo Grinberg( 2011 p. 68) diz: “Não é possível existir consciência sem 

ego”. Ele é o centro da consciência e está no cruzamento de nossos conteúdos 

conscientes e inconscientes. É o eu ou o me, mim e meu. É o ego quem capta, ava-

lia, critica, raciocina, organiza, sente ou, intui o significado das várias situações que 

a vida trás de acordo com o padrão da consciência naquele momento. Como diz es-

te mesmo autor “A Memória também é parte psíquica do ego, e só existimos consci-

entes de nós mesmos se formos capazes de lembrar o que fizemos ontem, e plane-

jar o que iremos fazer amanhã.” (p.69) 
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3.2.3. Consciente:  

 

O consciente está sempre em desenvolvimento. Hall e Nordby, (2012, p.26) 

esclarecem que o consciente é a única parte da mente conhecida diretamente pelo 

indivíduo. A percepção consciente vai desenvolvendo-se por força da aplicação das 

quatro funções, que Jung denominou de pensamento, sentimento, sensação e intui-

ção. Há ainda duas atitudes que determinam a orientação da mente consciente que 

são a extroversão, que orienta a mente para o mundo externo, e a introversão, que 

orienta para o mundo interior subjetivo. 

 

3.2.5 Inconsciente pessoal:  

John Feeman, 2008 em suas notas introdutórias do livro O homem e seus 

símbolos, citando Jung, menciona que o inconsciente é o grande guia, o amigo e 

conselheiro do consciente.  Levy (2015) refere-se ao inconsciente pessoal 

como constituído das camadas mais superficiais do inconsciente: 

 

Aí estão guardadas as experiências que não foram aceitas pelo fil-

tro do ego e, conseqüentemente, foram reprimidas ou desconside-

radas, tais  como:  lembranças penosas, conflitos pessoais ou mo-

rais. Lá estão escondidas as nossas qualidades que, apesar de nos 

serem inerentes, nos desagradam e, por isso, encobrimos de nós 

mesmos. (Disponívelem http://jogodeareia.com.br/psicologia-
analitica/>  

 

  

3.2.5 Inconsciente coletivo: 

 

Jung através da descoberta do inconsciente coletivo coloca a psique dentro 

do processo evolutivo. O inconsciente coletivo é prefigurado pela evolução. O indiví-

duo está preso ao passado da espécie, à sua longa cadeia da evolução orgânica.  

Hall e Nordby (2012 p.32) dizem camada mais profunda da psique, composta dos 

instintos e arquétipos. Jung os chama de coletivo porque são conteúdos universais e 

http://jogodeareia.com.br/psicologia-analitica/
http://jogodeareia.com.br/psicologia-analitica/
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que aparecem regularmente. Diz Jung: “Os conteúdos do inconsciente pessoal são 

parte da personalidade individual e poderiam pois ser conscientes. Os conteúdos do 

inconsciente coletivo constituem uma condição ou base da psique em si mesma, 

condição onipresente, imutável, idêntica a si própria  em toda parte.”  Ainda acres-

centa: 

 

Quanto mais profundas forem as camadas da psique, mais perdem sua o-

riginalidade individual. Quanto mais se aproximam dos sistemas funcionais 

autônomos, mais acabam por universalizar-se e extinguir-se na materiali-

dade do corpo, isto é, nos corpos químicos. O carbono do corpo é sim-

plesmente carbono; no mais profundo de si mesma, a psique é universo. 

(JUNG,  2015, p. 405) 

 

 Hall e Nordby (2012) ainda consideram que o inconsciente coletivo é um re-

servatório de imagens latentes, em geral dominadas “imagens primordiais.”  

 

3.2.6 Arquétipos: 

 

Os arquétipos são os conteúdos do inconsciente coletivo. A palavra arquétipo 

significa um modelo original que conforma outras coisas do mesmo tipo. Jung pas-

sou mais de quarenta anos investigando e escrevendo sobre os arquétipos. Os ar-

quétipos são universais. Silveira (1974) esclarece que para Jung arquétipos são 

possibilidades herdadas para representar imagens similares, são formas distintivas 

de imaginar. São matrizes arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes 

tomam forma diz Drª Nise sobre as origens dos arquétipos: 

 

Resultariam do depósito das impressões superpostas deixadas por certas 
vivências fundamentais, comuns a todos os humanos, repetidas inconta-
velmente através de milênios. Vivências típicas, tais, por exemplo, as emo-
ções e fantasias suscitadas por fenômenos da natureza, pelas experiências 
com a mãe, pelos encontros do homem com a mulher e da mulher com o 
homem, vivenciadas de situações difíceis como a travessia de mares e de 
grandes rios, a transposição de montanha... a noção de arquétipo, postu-
lando a existência de uma base psíquica comum a todos os humanos, 
permite compreender por que em lugares e épocas distantes aparecem 
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temas idênticos nos contos de fadas, nos mitos, nos dogmas e ritos, nas 
artes, na filosofia, nas produções do inconsciente de um modo geral- seja 
nos sonhos de pessoas normais, seja em delírios de loucos. (SILVEIRA, 
1974 p. 76) 

 

 

 

3.2.7 Individuação: 

 

 O conceito de individuação é um conceito chave para Jung, segundo ele 

mesmo constituiu-se no centro de suas descobertas psicológicas. Quer dizer tornar-

se único, alcançar uma singularidade profunda, o si - mesmo, aquilo o que de fato 

somos. A individuação é um processo autônomo, não precisa de estímulos externos 

para começar a existir. A personalidade de um indivíduo está destinada a individuali-

zar-se: 

 

A Individuação é a realização do vir a ser do homem, cujo objetivo final é a 
integração de consciente e inconsciente. Nesse caminho, a posição do ego 
fica relativizada pela sua conciliação com o inconsciente. De um lado, a i-
dentidade pessoal livra-se dos invólucros da Persona, através do qual fu-
gimos de nossa individualidade, muitas vezes adotando um papel social rí-
gido e artificial. De outro, a personalidade livra-se do poder sugestivo das 
imagens primordiais, ou seja da possessão pelos arquétipos. O ego é, en-
tão, assimilado ao si mesmo. (GRINBERG,1997, p.177) 

 

3.2.8 Self (si mesmo): 

 

Hall e Nordby (2012), afirmam que o self é um princípio organizador da per-

sonalidade e é um arquétipo. É o principal arquétipo do inconsciente coletivo. É o 

arquétipo da ordem, da organização e da unificação, atrai a si e harmoniza os de-

mais arquétipos. Une a personalidade, conferindo senso de unidade e firmeza.  Isto 

é refletido quando uma pessoa diz estar em paz consigo mesma e com o mundo, 

sinal de que o arquétipo self está cumprindo seu papel. Os autores acrescentam a-

inda: “A meta final de qualquer personalidade é chegar a um estado de autorrealiza-

ção e de conhecimento do próprio self. Jung descobriu o self depois de concluir seus 

estudos sobre os outros arquétipos. Citando Jung os autores registram: “O self é a 
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meta de nossa existência, por ser ele a mais completa expressão da combinação a 

que estamos fadados e que denominamos individualidade...” 

 

3.3 OS ARQUÉTIPOS DO PUER- SENEX: UMA QUESTÃO DE EQUI-

LÍBRIO: 

 

Imagem 18 - Puer-Senex

 

Disponível em: http://www.samejspenser.com.br/2011/10/hipnose-e-regressao-de-idade.html 

 

O Puer e o Senex são imagens arquetípicas, dizem respeito ao funciona-

mento psíquico e instintivo. Possuem como referência as figuras do jovem e do ve-

lho. A canção Bola de meia de Milton Nascimento retrata como é ativada a dinâmica 

puer-senex a medida que se envelhece:  
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 Há um menino 

Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que a adulta balança 

Ele vem pra me dar à mão 

Há um passado no meu presente 

Um sol bem quente lá no meu quintal 

Toda vez que a bruxa me assombra 

O menino me dá a mão 

 E me fala de coisas bonitas 

Que eu acredito 

Que não deixarão de existir 

Amizade, palavra, respeito 

Caráter, bondade alegria e amor 

Pois não posso 

Não devo  

Não quero 

Viver como toda essa gente 

Insiste em viver 

E não posso aceitar sossegado 

Qualquer sacanagem ser coisa normal 

Bola de meia, bola de gude 

O solidário não quer solidão 

Toda vez que a tristeza me alcança 

O menino me dá a mão 

Há um menino 

Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto fraqueja 

Ele vem pra me dar à mão 

                                             Fernando Brant / Milton Nascimento  

 

Monteiro (2008) afirma que é preciso articular as dinâmicas arquetípicas da 

criança, ou seja, do puer na velhice. A autora destaca que ativação do eixo puer-

sexex tem função vital na maturidade e na velhice. É este eixo que distancia os as-
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pectos negativos do velho senil, inserindo-o na vivência da sabedoria ao envelhecer. 

Esta situação independe de gênero.  Diz ela: 

 

o puer é a espontaneidade, curiosidade, liberdade, mudança, pressa, fanta-

sia tanto quanto irresponsabilidade, desligamento da realidade, onipotência, 

no senex encontramos: compreensão, lentidão, paz, sabedoria tanto quanto 

rigidez, impotência, negatividade..” (MONTEIRO, 2008, p.57) 

 

O escritor, compositor, músico e cantor Chico Buarque de Holanda em recen-

te filme documentário “Chico- Artista Brasileiro” torna-se um apropriado exemplo 

desta conjugação das forças arquetípicas do puer-senex. Em uma cena, rodeado 

pelo neto ao piano, uma neta cantando e outra tocando flauta, Chico dedilha melodi-

as e fala com entusiasmo da possibilidade de troca de informações com o neto, e da 

satisfação de conhecer agora a sonoridade do rock progressivo que nos anos 70, 

não fazia parte de seu interesse artístico. Fala do encantamento de descobrir que 

pode lançar mão agora do que nem estava em sua memória. Expressa sua vontade 

de fazer o que não sabe fazer, diz: “Uma coisa que te atiça... dá vontade de escrever 

música e isto é bom.” Que força “atiçadora” é esta? O convívio com seis netas e um 

neto: puer-senex, lado a lado e as polaridades interagindo. Chico Buarque está em 

pleno processo de construção de um envelhecimento ativo e criativo onde diz que 

convive bem com a solidão, está separado, não se vê casado, mas é notória a ex-

pansão de seu mundo interior e pode-se deduzir que investe também na polifonia de 

Eros. 

Note-se que é preciso manter a articulação entre os dois pólos e não se pren-

der na unilateralidade do puer ou do senex. ( HILLMAN apud MONTEIRO, 2008, p. 

63) alerta que “o abandono do velho as dinâmicas arquetípicas da criança leva ao 

aprisionamento das dinâmicas do senex que são as objetividades, a rigidez e  certe-

zas absolutas”.  

Puer, por ser arquétipo acompanha o ser humano até sua morte. Um exercí-

cio interessante é prestar atenção em exemplos de pessoas, biografias e filmes so-

bre biografias de pessoas que sabem equilibrar os arquétipos puer-senex. Tomie 

Otake, é uma destas pessoas que viveu plenamente estas  polaridades, trabalhou 
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ativamente até seu falecimento aos 101 anos. A cineasta Tisuka Yamasaki, diretora 

do documentário Tomie, expressou assim sua admiração pela artista, em entrevista 

para o programa Metrópolis da TV Cultura em 18/11/2015. 

 

A coisa mais impressionante é como uma pessoa na idade dela, não larga 
de trabalhar. Isto é o ar que ela respira. Isto é comida que ela come. Isto é 
saúde que ela tem. Está com 101 anos e continua  trabalhando.  Isto é um 
exemplo para qualquer pessoa. Acompanhar a trajetória dela e descobrir is-
to filmando é fantástico.” (Disponível em https://www.youtube.com/watch?v= 
drqOWDUWyGw Acessado em 20/01/2016) 

 

Ainda nesta mesma linha de considerações, Cora Coralina é outro exemplo 

de mulher que prova que vida criativa é vida bem vivida. Para ela, as “pedras” no 

caminho da vida, viraram material alquímico, ou seja, sujeitas a transformação: 

 

Entre pedras  

Cresceu a minha poesia. 

Minha vida... 

Quebrando pedras 

E plantando flores. 

Entre pedras que me esmagavam 

Levantei a pedra rude 

dos meus versos.  

                         (“Das Pedras, CORALINA, 2002, p. 213) 

 

  Diante do exposto, podemos verificar que a articulação puer-senex, é uma 

fonte inesgotável de energia para o processo de individuação ao logo da vida e em 

especial ao envelhecer.   O próximo capítulo apresentará o relato de alguns aspec-

tos do estágio supervisionado em Arteterapia numa ILPI, os caminhos simbólicos 

percorridos durante as sessões com mulheres idosas em ILPI demonstrando que é 

possível articular o eixo puer-senex, estimular a criatividade, resgatar memórias, 

propiciar a auto estima, a autonomia e a individuação, mesmo em situação de insti-

tucionalização. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=%20drqOWDUWyGw
https://www.youtube.com/watch?v=%20drqOWDUWyGw
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CAPÍTULO IV 

 

CONSTRUINDO ESPAÇOS SIMBÓLICOS COM MULHERES EM ILPI 

ATRAVÉS DA ARTETERAPIA  

 

 

 

 

 

Deixem passar esta linda brincadeira 

Qu'a gente vamos bailar 

Pr'á gentinha da madeira 

Deixem passar esta linda brincadeira 

Qu'a gente vamos bailar 

Pr'á gentinha da madeira 

A madeira é um jardim 

A madeira é um jardim 

No mundo não há igual 

No mundo não há igual 

Seu encanto não tem fim 

Seu encanto não tem fim 

É filha de Portugal 

É filha de Portugal  

                             (Canção portuguesa: Bailinho da Madeira) 
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Uma frase atribuída a um homem das letras, Henry Stanley Haskins diz: “o 

que a há atrás de nós e o que há à nossa frente têm pouquíssima importância com-

parados ao que há dentro de nós”.  Este sem dúvida foi um pensamento do qual 

Jung também experimentou em sua vida bem vivida para dentro de si. Auguste Ro-

din também dizia que “O principal é se emocionar, amar, ter esperança, vibrar e vi-

ver” e Voltaire acrescentou: “O paraíso na Terra é onde estou”.   

A velhice não é impedimento para a busca do autoconhecimento e este per-

curso pode ser trilhado recortando imagens, colando, pintando, juntando cacos, cos-

turando, bordando, cheirando, provando sabores, contando histórias, despertando 

sensações à muito esquecidas, amassando as mais diversas massas, plantando, 

ouvindo cantigas da terra natal, transformando sentimentos esquecidos em novas 

experiências.  

E quanto tempo o tempo tem? No território arteterapêutico o único tempo que 

conta é o de Kairós, a divindade do tempo Circular e do Momento Oportuno.  

 

a vida não é só o ontem nem fica explicada quando de reduz ao ontem. A 

vida é amanhã; só compreendemos o hoje se pusermos acrescentá-lo àqui-

lo que foi ontem ao começo daquilo que será o amanhã. (MONTEIRO, 

2008, apud Jung p. 127 e 128)    

 

Nesta mesma linha de pensamento, Philippini (2015) ressalta: 

 

Deste modo, pessoas a partir de 60 anos, apresentam longevidade suficien-

te para serem consideradas legalmente como idosas e, portanto, necessi-

tam de condições adequadas que lhes assegurem qualidade de vida e bem 

estar. Para tanto, devem ser consideradas suas condições vitais específicas 

para construção e manutenção de um envelhecimento ativo, caracterizado 

por saúde, autonomia e projetos existenciais. (p. 32, 33) 

 

Com estes enfoques em mente e sabendo-se que no setting arteterapêutico, 

a longevidade é compreendida como privilégio e não como um acúmulo de perdas e 

limitações.  Este capítulo relata alguns aspectos do processo arteterapêutico em es-
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tágio supervisionado de Arteterapia com idosas em lLPI. Apresenta o perfil inicial 

destas mulheres, os conteúdos simbólicos evidenciados nas sessões em grupo, os 

caminhos simbólicos percorridos e materializados via modalidades expressivas utili-

zadas e descreve indicadores do perfil final das idosas beneficiadas pelo processo 

arteterapêutico.  

.  

4.1 PERFIL INICIAL: 

 

Imagem18 - Arqueologia da alma 

 

Disponível em><http://azulejosantigosrj.blogspot.com.br/2012/09/centro-ix-sitio-arqueologico-no-
castelo.html> 

 

O estágio supervisionado em ILPI particular, iniciou com 8 mulheres idosas, 

entre 78 e 98 anos, três imigrantes portuguesas e duas brasileiras. As participantes 

serão identificadas doravante pelas iniciais de seus nomes. Três delas saíram logo 

na fase diagnóstica: LO foi transferida para uma outra ILPI, MI começou a tomar 

medicação forte e não esteve mais em condições de participar e RO faleceu. As 

sessões seguintes contaram com a presença de 5 idosas. 

http://azulejosantigosrj.blogspot.com.br/2012/09/centro-ix-sitio-arqueologico-no-castelo.html
http://azulejosantigosrj.blogspot.com.br/2012/09/centro-ix-sitio-arqueologico-no-castelo.html
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 MC, ML, LO, RO, HE, CE, TE, MI (como serão identificadas) puderam percor-

rer um caminho significativo caminho criativo. A idade avançada, os limites de corpo, 

a lentidão característica, a pouca visão, a motricidade comprometida, distúrbios neu-

rológicos ou psiquiátricos, lapsos de memória, demandaram cuidado e comprometi-

mento com este grupo de idosas. As modalidades expressivas foram pensadas vi-

sando conquistar o desbloqueio do processo criativo neste contexto. Estas mulheres 

perderam o espaço de suas casas onde sempre viveram, e que até ajudaram a 

construir, depois de terem empenhado suas vidas e energias às suas famílias, al-

gumas delas relataram isto nas sessões. Mulheres que foram a força motriz de tudo 

e de todos em volta de si. No entanto, ao chegarem à aposentadoria, ou perderam 

seu papel ativo e econômico o que acabam vivenciando com uma morte a qual (Mo-

ragas, 2010) descreve como sendo a “morte social” gerando a brecha para as inter-

nações em ILPI. 

O grupo durante o processo arteterapêutico de abordagem breve, vivenciou 

três ciclos com 12 sessões cada: Ciclo Diagnóstico, Ciclo de Desdobramentos e o 

Ciclo de Processos Auto-gestivos. Os encontros aconteciam uma vez por semana. 

A ILPI providenciou um local, no refeitório, adaptado para funcionar como o 

setting arteterapêutico. Na realidade um local de passagem dentro da ILPI, onde 

transitavam enfermeiras, cuidadoras e um idoso cadeirante que ali permanecia. Foi 

oferecida uma prateleira em um armário para guardar materiais. Mesmo com estes 

possíveis obstáculos, foi o local onde realizaram-se a maioria das sessões, ali foi 

fundamentalmente o espaço sagrado para aquelas mulheres: 

 

Todas as culturas têm seus territórios sagrados, um espaço de proteção, 

calma e serenidade em que os indivíduos podem realizar seus ritos de co-

nexão com aquele que concebem como divindade. Locais para renovar for-

ças, espaço de reverenciar ancestrais. Pedir proteção, inspiração e harmo-

nia. Nestes territórios, reúne-se símbolos que facilitam um processo de 

resgate de um chão original, uma verdadeira casa no sentido psíquico. 

(PHILIPPINI, 2013, p.39) 

 

Este espaço foi preparado a cada sessão com cuidado ao expor os materiais 

e também ao encerrar, deixando o local nas mesmas condições em que se encon-
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trava: limpo e em ordem. O setting foi um espaço organizado para que as idosas 

pudessem ativar canais sensoriais, através de músicas instrumentais relaxantes, 

conversas, materiais diversificados em bom estado de uso, na quantidade certa para 

que a liberação do fluxo criativo fosse ativada. Cada estratégia arteterapêutica foi 

definida, levando-se em conta o perfil das idosas, os objetivos, as linguagens ex-

pressivas adequadas observando-se o melhor momento de utilizá-las e onde aplicá-

las. 

 

Imagem 16 - O setting

 

Arquivo pessoal da autora 

  

 A atitude simbolizadora foi o foco do percurso arteterapêutico, lançando mão 

de modalidades expressivas apropriadas, a produção de imagens permitiu fazer co 

nexões com o inconsciente, favorecendo às idosas irem ao encontro de si mesmas. 

 

4.2 CICLO DIAGNÓSTICO: 

O ciclo diagnóstico foi o momento de observação inicial, onde as idosas foram 

incentivadas a soltarem seu fluxo criativo. Cada sessão foi composta de três mo-
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mentos: Um primeiro de boas vindas, relaxamento, exercícios respiratórios, exercí-

cios motores para as mãos ao som de música instrumental suave; um segundo onde 

eram dadas as explicações sobre as modalidades expressivas que iriam ser feitas, e 

o terceiro momento, a conclusão, com a expressão livre de suas emoções e sensa-

ções ao realizarem a atividade e arrumação do setting.  

 

Imagem 21- Pintura 

:  

Arquivo pessoal da autora 

 

Neste ciclo não há um tema específico, o foco então foi no processo criativo, obser-

vando-se três aspectos: a produção de imagens, o processo criativo por meio da 

arte e a inter-relação das idosas com a obra criada.  Na medida em que as imagens 

foram sendo concebidas, e os símbolos foram sendo evidenciados, foram sendo 
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contextualizados e os significados atribuídos em levando em consideração individua-

lidades e histórias. Nagem (2013), ao referir-se sobre este caminho de transforma-

ção pelo processo criativo diz: “Muitos materiais tornam-se o veículo plástico, por 

meio de modalidades expressivas, onde as imagens se configurarão em símbolos 

integradores de toda energia psíquica que caminha para individuação”. (p.21) 

Para as sessões iniciais, foram selecionadas modalidades expressivas que 

favoreceram o desbloqueio psíquico e criativo, como as colagens de imagens. Os 

materiais utilizados foram: imagens de revistas, de catálogos e de jornais, pré sele-

cionadas e grandes devido à visão encurtada das idosas, colocadas em kits com 

cola e tesoura, papel em formato A3. Ao som de uma música de fundo , pediu-se 

para que recortassem (se necessário) e colassem.   

 

Imagem 18 : colagem de imagens

 

Arquivo pessoal da autora 

 

Demonstraram insegurança e perguntavam a todo o momento se estavam fa-

zendo corretamente. A estagiária tranquilizou-as informando que aquele espaço de 

criação era delas, e que poderiam fazer a atividade proposta da maneira que dese-

jassem.  Aos poucos, foram soltando-se, concentradas em criar. Algumas desejaram 

falar de sua produção, e uma delas que estava em estado notavelmente depressivo 

chorou ao referir-se às imagens que escolheu, lembrando seus pais e da família. As 
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idosas demonstraram satisfação no decorrer das sessões. Ao iniciá-las, começavam 

a cantar músicas tradicionais portuguesas puxadas por MC, a mais velha:  

 

Meninas vamos ao Vira! 
Ai! Que o Vira é coisa boa!  
Eu já vi dançar o Vira, 
Ai! Às meninas de Lisboa  

O Vira, que vira  
E torna a virar 
As voltas do Vira  
São boas de dar  

Meninas vamos ao Vira! 
Ai! Que o Vira é coisa linda!  
Eu já vi dançar o Vira, 
Ai! Às meninas de Coimbra  
 
O Vira que Vira  
O Vira virou 
As voltas do Vira  
Sou eu quem as dou.  
 
Meninas vamos ao Vira! 
Ai!  Que o Vira é coisa bela!  
 Eu já vi dançar o Vira, 
Ai! Às meninas de Palmela. 

                            .(Vira do Minho, cantiga tradicional portuguesa) 

 

Assim música no setting arteterapêutico torna-se um estímulo gerador. Esta 

cantiga vinha desbloqueando, conectando-as ao passado, às suas raízes e ao 

mesmo tempo não deixava de fora as idosas brasileiras que também cantavam, já 

que esta música foi eternizada por aqui pelo cantor Roberto Leal.  Esta canção era 

um chamado à agregação ao grupo, território seguro, despertando memórias afeti-

vas: os locais além mar, Portugal tão querido, suas aldeias, as pessoas, a mocidade 

e histórias da casa materna. Diziam à estagiária que não queriam chorar e não cho-

ravam mesmo, os sorrisos brotavam nos rostos. 

Com os olhos e ouvidos atentos nesta fase diagnóstica, esta canção passou a 

abrir as sessões, e a letra tornou-se um símbolo. Sobre este aspecto simbólico da 

música cabe ressaltar o que Lima (2012)  citando o etnomúsicólogo John Blacking 

diz: 

“A música é som organizado humanamente, expressando aspectos das 
experiências dos indivíduos em sociedade.[...]A letra da canção adquire 
novos significados(assim como o símbolo) devem ser identificados no con-
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texto da vida da pessoa que escutou e última estância, os significados dos 
símbolos musicais. Não há outra maneira de descobrir esses significados 
senão por meio de processos internos em cujo percurso o indivíduo atra-
vessa trilhas e territórios desconhecidos em busca de si mesmo. (p. 151) 

 

A cantiga tradicional deu as primeiras pistas simbólicas da trajetória do grupo, 

visando estimular a produção de imagens. Nas sessões seguintes foram trazidas 

músicas com guitarras portuguesas para ambientação sonora. 

E “nas voltas que o vira dá”, uma das “meninas” do grupo faleceu: RO. O gru-

po conversou sobre a partida da companheira. Relataram as tristezas de RO com o 

falecimento do genro de quem gostava e a apoiava semanas antes. O coração en-

fraquecido de RO não resistiu. Elas mesmas foram servindo de apoio umas as ou-

tras. O conteúdo simbólico da morte voltou várias vezes, já que viver em um local 

onde a maioria é longeva faz com que, a finitude permeie os pensamentos mais pro-

fundos.  

A cada baque, um fortalecimento do grupo, pois a Arteterapia entre outras 

coisas poderá favorecer a ativação e a preservação dos núcleos saudáveis. Philippi-

ni (2015) nos lembra:  

 

A convivência intergeracional é rica de aprendizados, emoções e transfor-

mações. Mas não se pode dizer sobre ela que seja fácil, pois para dar certo, 

demandará um estado receptivo, uma escuta apurada, paciência, disciplina, 

criatividade e uma afetuosa compaixão, por aqueles que já envelheceram, e 

por nós próprios, que, na persistência do viver, chegaremos lá. (p.82)      

 

 

  As sessões do Ciclo diagnóstico propiciaram às idosas contato com diver-

sos materiais. Foram selecionadas modalidades expressivas com materiais que faci-

litassem o fluir da energia psíquica, como o desenho com giz de cera ao som de 

músicas suaves de fundo. Foi-lhes lembrado que o desenho que interessava era o 

desenho imperfeito mesmo, aquele que brotasse na mente naquele momento. Devi-

am deixar o lápis passear ao som da música. Cederam à relutância inicial: concen-

traram-se e fizeram seus desenhos, entrando em contato com suas interioridades. 

Produziram suas imagens únicas, pessoais, formas simples que favoreceram para 
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que o processo criativo fosse ativado.  CE falou que sua mãe plantava muitas rosei-

ras, MI disse: - Desenhei um bonitão, mas agora não posso mais nada. 

 

Imagem 23 – Desenho com giz de cera 

 

Arquivo pessoal da autora 

 

Já o mosaico de contas coloridas e conchas facilitou o desempenho plástico e 

expressivo. Memórias foram ativadas, algumas idosas falaram de sua juventude, de 

como eram bonitas e CE até mostrou um retrato seu, de sua juventude. Desta forma, 

ao reunirem as contas na moldura, foram dando um novo sentido ao material. Esta é 

a propriedade do mosaico: recompõe-se o que está disperso interiormente e junta-se 

o que está fragmentado. 

 

Imagem 24- Mosaico  

 

Arquivo pessoal da autora 



61 

Utilizaram-se também de formas circulares, com materiais diversos. O manda-

la é um símbolo universal de harmonia, integração e transformação. Jung introduziu 

o mandala na Psicologia. Catarina (2011) considera que o mandala expressa conte-

údos profundos da alma humana:  

 

“Quando desenhamos um mandala, geramos um símbolo pessoal que reve-
la quem somos em um determinado momento. Um simples fato de criar um 
mandala produz uma inegável descarga de tensão. Ao expressar nossas di-
ficuldades interiores na forma do mesmo, projetamos para fora de nós par-
tes conflitantes”. (p.35).  

 

 Na realização do mandala de conchas e pérolas, foi lido o texto “O significa-

do das pérolas (Anexo A). Foi-lhes dito que na realidade a ostra é uma casa ferida, e 

a pérola é fruto da cicatrização constante dos ferimentos. Foi pedido para pensarem 

sobre suas próprias feridas e as cicatrizações que o tempo trouxe. Fizeram suas co-

lagens utilizando conchas e pérolas sobre MDF e no final, HE disse que elas eram 

umas pérolas.  

Imagem- Mandala de conchas e pérolas 

 

Arquivo pessoal da autora 
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Esta sessão foi de primordial importância para a etapa a seguir, a do Ciclo 

dos Estímulos Geradores. Ao final do Ciclo Diagnóstico ficou evidenciado o tema 

simbólico central para aquele grupo: a questão psicodinâmica central era a casa in-

terior ferida daquelas mulheres longevas. No Ciclo dos Desdobramentos esta hipó-

tese diagnóstica precisava ser validada. Os estímulos foram intensificados através 

de contos, letras de músicas, poesias, despertando sentidos rumo ao fortalecimento 

da casa interior. 

 

4.3 CICLO DOS DESDOBRAMENTOS: 

 

No Ciclo dos Desdobramentos investigou- se a validade da hipótese diagnós-

tica. Houve um desdobramento do processo através da amplificação dos campos 

simbólicos com atividades expressivas e plásticas: utilizaram-se textos informativos 

da internet, poesias e frases de Cora Coralina, histórias e modalidades expressivas 

de acordo com os conteúdos simbólicos que foram sendo evidenciados a cada ses-

são.  

 

4.3.1 É uma casa portuguesa com certeza 

Conteúdos simbólicos: recuperando memórias e cicatrizando a “casa ferida”. 

Caminhos percorridos: declamação da letra do fado “É uma casa portuguesa com 

certeza”, e pintura com tinta acrílica sobre uma casa em MDF ao som da canção.  

 

A sessão iniciou com a declamação da letra do fado “É uma casa portuguesa 

com certeza”:  

 

Numa casa portuguesa fica bem, 

pão e vinho sobre a mesa. 

e se à porta humildemente bate alguém, 

senta-se à mesa co'a gente. 
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Fica bem esta franqueza, fica bem, 

que o povo nunca desmente. 

A alegria da pobreza 

está nesta grande riqueza 

de dar, e ficar contente. 

 

Quatro paredes caiadas, 

um cheirinho à alecrim, 

um cacho de uvas doiradas, 

duas rosas num jardim, 

um São José de azulejo, 

mais o sol da primavera... 

uma promessa de beijos... 

dois braços à minha espera... 

É uma casa portuguesa, com certeza! 

É, com certeza, uma casa portuguesa! 

 

No conforto pobrezinho do meu lar, 

há fartura de carinho. 

e a cortina da janela é o luar, 

mais o sol que bate nela... 

Basta pouco, pouquinho pra alegrar 

uma existência singela... 

É só amor, pão e vinho 

e um caldo verde, verdinho 

a fumegar na tigela. 

                                                                     (Artur Fonseca,Reinaldo Ferreira e Vasco Matos Sequeira) 

     

 

As idosas demonstraram satisfação ao ouvirem a declamação da letra do fa-

do e completavam espontaneamente os versos da canção. Depois a cantaram com 

entusiasmo como que degustando cada imagem evocada. De acordo com Neto 

(2012) isto chama-se uma escuta ativa:  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Artur_Fonseca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reinaldo_Ferreira_(filho)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vasco_Matos_Sequeira
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Por meio dela nos apropriamos e ressignificamos uma determinada música 

ou sonoridade associando-as de maneira inconsciente, a lugares, pessoas, 

fatos, sensações, sentimentos e lembranças que estarão para sempre codi-

ficadas simbolicamente naquela música. (p.150) 

 

A canção acertou em cheio a mente e o coração das idosas, ao propor-se que 

pintassem suas casas de MDF, o que fizeram com entusiasmo. Cada uma escolheu 

as cores que desejou. Falaram facilmente das casas por onde passaram: a casa de 

seus pais, seus jardins, das flores plantadas, suas casas aqui no Brasil e todas, in-

clusive as brasileiras concordaram que a música falava de lar, do lar que trazem 

dentro de si.  

ML ao ser perguntada de quem era aquela casa produzida, respondeu que 

era de uma moça, ao ser indagada de que moça tratava-se, timidamente falou que 

era ela, a casa era dela (note-se aí o apagamento do eu quando se vive só no cole-

tivo como numa ILPI).  

Nesta sessão evidenciou-se que o conteúdo simbólico era a casa interior, a 

casa que também pode ser facilmente fragmentada, perdida quando vive-se institu-

cionalizada. A demência, a depressão, o tédio a monotonia, a dor do abandono, são 

perigos reais que rondam a psique das idosas em ILPI.  

 

Imagem 26- Uma casa portuguesa com certeza

 

Arquivo pessoal da autora 
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Ao final da sessão HE abraçou a estagiária e agradeceu por terem podido re-

cordar tantas coisas boas. Uma característica deste grupo que começou a evidenci-

ar-se foi a maneira como problemas eram abordados e elas mesmas traziam alguma 

opinião,  relatos e  confortavam-se mutuamente como ficou evidenciado na sessão 

seguinte onde alguns temores vieram à tona. 

 

4.3.2 Percurso simbólico: Plantando sementes: superando os medos 

Conteúdos simbólicos: medo da morte, medo de ser enterrado vivo. 

Caminhos percorridos: plantio de sementes de milho e conversas de ânimo e con-

forto. 

 

Imagem: 24 – Plantar e renascer 

 

Arquivo pessoal da autora 

 

 

Nesta sessão,  veio a informação de que MC, a mais idosa, estava internada 

com forte pneumonia no CTI de um hospital, e ML havia levado um tombo e teve de 

ser hospitalizada também. Relataram que haviam mais idosas internadas e uma 
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outra havia falecido.  HE relatou sua preocupação de agora estar sentando-se, na 

hora das refeições, no lugar de MC, se isto era um bom sinal e CE falou de seu 

medo intenso de ser enterrada viva, dizendo que era uma preocupação constante. 

Foi proposto que pensassem sobre estas questões enquanto fossem fazendo as 

atividades arteterapêuticas. 

Foi feito um relaxamento e exercícios respiratórios. Foram distribuídas  

imagens de flores de lótus e em seguida explicou-se as particularidades desta flor: 

(Anexo B) 

As idosas ficaram admiradas com o significado da flor de lótus. A seguir con-

tou-se um conto indiano sobre as origens desta flor (Anexo C). Ouviram com aten-

ção e interesse. As histórias suscitam imagens oriundas do inconsciente pessoal e 

coletivo em quem as ouve (ESTÉS, apud MAINARDI, 1992 p.?)  argumenta que “as 

histórias surgem onde são necessárias, atuam como um antibiótico que, quando en-

contra a origem da infecção, ali se instala e se concentra”. A partir desta narrativa 

amplificou-se seu campo simbólico com o plantio de sementes.  

No decorrer do plantio, CE falou novamente do temor de ser enterrada viva, 

lembrou-se do ator Sérgio Cardoso que  especula-se que sofria de catalepsia e foi 

enterrado vivo. HE lembrou que hoje é muito difícil isto ocorrer por conta dos velórios 

de vinte e quatro horas. Pediu para CE lembrar-se da reza da “Ave Maria” já que ela 

é católica, em que Nossa Senhora promete estar junto “agora e na hora de nossa 

morte”. CE continuou plantando e agradeceu as palavras de HE. CE falou para HE 

não temer sentar-se no lugar de MC porque ela iria voltar, já que “era muito forte”. 

O grupo por si só foi fortalecendo-se com palavras de conforto, histórias e as 

modalidades expressivas plasmando símbolos que foram sendo transformados, vi-

sando o fortalecimento interior das idosas. Aquela semana estava especialmente 

difícil de ser enfrentada na ILPI e a sessão arteterapêutica grupal foi um momento 

de apoio, de interlocução, de acalmar suas mentes, e de ir ao encontro delas mes-

mas. As idosas, apesar dos baques, estavam demonstrando sabedoria para enfren-

tar seus medos e receios com a morte. A finitude é assunto que merece cuidado e 

que pode ser tratado com leveza. Acompanhar a germinação da semente que apa-

rentemente morre, renascendo para outra vida foi uma maneira de atingir as estrutu-

ras psíquicas profundas destas idosas, observando os ciclos da vida.  Digno de nota 



67 

que tanto CE, como HE professam religiões diferentes; mesmo assim, uma confortou 

a outra segundo suas crenças e foi notório o acolhimento do que uma falou para ou-

tra. Ficou evidenciado o papel diluído da estagiária com o grupo: todas foram cote-

rapeutas. A Arteterapia nesta etapa, portanto, atingiu um de seus objetivos que é 

promover soerguimento psíquico. O grupo demonstrou comunhão e conexão. 

 

4.3.3 Percurso Simbólico: “Do limão se faz uma limonada”. 

Conteúdo simbólico: a capacidade de transformação. 

Caminho percorrido: modelagem com massa soft . 

 

 Imagem 25 : Modelagem

 

Arquivo pessoal da autora 

  

Esta sessão trouxe de volta as idosas que estavam internadas: MC saiu do 

hospital e retornou direto para ILPI e ML saiu também da ortopedia e começou a fa-

zer um tratamento fisioterapêutico intensivo na ILP. Ambas demonstraram alegria 

em retomar à Arteterapia. MC, mesmo em cadeira de rodas, pediu para ser levada 

ao setting.  
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A estagiária preparou um livro de lembranças para MC enquanto esteve inter-

nada e com a concordância de todas as idosas foi mostrado para ela as imagens de 

Muxagata, terra natal de MC, que demonstrou emoção ao ver a imagem de Nossa 

Senhora dos Milagres de Muxagata, o santuário, o altar, o coro onde cantava, uma 

procissão, a cidade e seu casario e uma mensagem do pároco do Santuário a MC 

enviado por Facebook, fruto de contato pela internet da estagiária. Foi um momento 

especial em que todo grupo ouviu atentamente MC que estava mais falante do que 

nunca. Fez na modelagem um limão e acrescentou dizendo: “Do limão se faz uma 

limonada”. Na foto acima pode-se observar pelas mãos arroxeadas pelos procedi-

mentos invasivos no hospital, MC sabia o que estava falando. Na simplicidade da-

quela obra plástica estava contida toda a experiência passada no CTI e a sua ma-

neira de expressar e elaborar aquele conteúdo vivido. MC certamente experimentou 

os azedos da vida e foi capaz de amenizá-los e adocicá-los. 

 

Imagem26 -  Lembranças de Muxagata.

 

Disponível em : https://www.facebook.com/NossaSenhoradosMilagresMuxagata/?fref=ts 
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As lembranças de MC e as imagens selecionadas de sua terra natal, trouxe-

ram um conforto, aconchego e fortalecimento ao grupo. A modelagem agiu como um 

ativador sensorial, a massa bem adaptável, como a massa soft, não criou nenhum 

obstáculo ao processo criativo, já que tem a consistência de uma massa de pão, tão 

familiar a mulheres que passaram um bom tempo de suas vidas fazendo massas de 

bolos e pães para os seus.  

 

4.3.4 Percurso simbólico: Despertando os sentidos. 

Conteúdos simbólicos: memórias das aldeias portuguesas, da Ilha da Madeira, 

das vinhas, das festas e da casa materna.   

Caminhos percorridos: criação de mandala com frutas, trabalhando cheiros e sa-

bores, degustação de suco de uva, canções portuguesas  

A sessão foi preparada para despertar memórias alegres nas idosas tendo 

em vista a travessia turbulenta das semanas anteriores. Começou com a canção: 

 

Ninguém na rua, na noite fria, 

só eu e o luar 

Voltava a casa, 

quando vi que havia 

luz num velho bar 

Não hesitei, fazia frio e nele entrei 

Estando tão longe da minha terra, 

tive a sensação 

de ter entrado numa taberna 

de Braga ou Monção 

E um homem velho 

se acercou e assim falou: 

Vamos brindar! 

Com vinho verde que é do meu Portugal 

e o vinho verde me fará recordar 

A aldeia branca que deixei 
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atrás do mar 

Vamos brindar 

com verde vinho pra que eu possa cantar 

Canções do Minho que me fazem sonhar 

com o momento de voltar 

ao lar.   

                      ( Verde Vinho, Composição: Paulo Alexandre) 

 

Imagem: 27- Vamos brindar!

Arquivo pessoal da autora 

 

Esta sessão teve como objetivo despertar memórias afetivas das idosas por 

meio dos sentidos: visão, olfato, paladar e tato com uvas e morangos de tamanho e 

cores diferentes e suco de uva. Ao som da música “Vinho verde”, as idosas foram 

incentivadas a provarem o suco de uva e elas mesmas tiveram a iniciativa de ergue-

rem um brinde. Foi um momento de empoderamento de suas identidades, pois de-

monstraram uma familiaridade natural de mulheres acostumadas a degustar um bom 

vinho português e a erguer brindes com os seus.  

Foi solicitado que arrumassem suas uvas nos pratos em forma circular e que 

fossem pensando nas imagens das vinhas, na colheita, no vinho e nas festas que já 

participaram. MC contou suas histórias, ML e CE cantaram a canção da Ilha da Ma-

deira, TE, apesar de reservada, fez um relato da festa de casamento de sua filha, 

HE falou dos bons vinhos que tomava em sua casa. Cheiraram os morangos. HE, 
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falou que já tinha ido à uma plantação de morangos e disse: - “Eles nascem junto à 

terra”. Saborearam suas uvas e mantiveram uma conversa amena entre elas. Ao 

final da sessão, todas agradeceram por aqueles momentos e disseram que foi dife-

rente. 

O que lhes pareceu diferente pode ter sido o material expressivo imperma-

nente: uvas, morangos e suco de uva. Elas não só degustaram como também tive-

ram uma participação ativa ao preparar seus pratos, experimentando possibilidades 

de cores e formatos: 

 

Esta passagem do passivo para o ativo é uma transformação emocionante 
e às vezes aterrorizante, sendo permitida, ampliada, fortalecida e compre-
endida via materiais expressivos. É esta materialidade que registra e cons-
trói. Transforma, reconstrói e corporifica presenças internas passo a passo, 
traço a traço, cor a cor. E nossa chance de ouvir o próprio self, descobrir o 
espaço da “verdadeira casa” interna, no meio do turbilhão de imagens e ru-
ídos dispersivos da multidão. (PHILIPPINI, 2013, p.62) 

 

 

Ao erguerem um brinde, celebraram a vida. Mulheres em busca do conheci-

mento de si mesmas, apesar de institucionalizadas, ainda vibram , alegram-se, en-

tristecem-se e aborrecem-se. Não estão petrificadas, estão em pleno crescimento 

interior. Estão incorporando recursos internos que irão ajudá-las a enfrentar as “vi-

cissitudes da vida” (MAZZA, 2007, p.128) de uma vida em ILPI e, também a proximi-

dade da morte. 

 

4.3.5 Percurso simbólico: “Olhando além do espelho: 

Conteúdo simbólico: trabalhando a auto-imagem. 

Caminhos percorridos: roda de leitura de frases de Cora Coralina, olhando-se 

no espelho, pintura sobre tela de um auto retrato. 

 

A proposta desta sessão foi trabalhar a auto-imagem das idosas. Iniciou-se 

com uma pequena apresentação biográfica da vida da escritora Cora Coralina (Ane-

xo D). Distribuíram-se fotos de Cora e frases que foram sendo lidas pelas idosas. CE 
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comentou que ela era uma mulher forte, TE achou-a muito inteligente e HE achou-a 

sábia. Ficou evidente em seus rostos a satisfação de conhecer a arte de Cora Cora-

lina. Distribuíram-se espelhos para que vissem suas imagens e comentassem o que 

achavam. CE disse que via uma velha e que já tinha sido bonita. TE manteve-se re-

servada, mas olhou-se. ML disse que estava muito velha.  

A seguir foram distribuídas telas com o risco de um perfil e pediu-se que pin-

tassem seus auto-retratos.  

 

Imagem 31 - Auto retrato

 

Arquivo pessoal da autora 

 

As idosas pintaram e depois de prontos, foi-lhes solicitado para que incluís-

sem suas telas num painel feito com as frases e poemas de Cora coralina. A estagi-

ária registrou as palavras com que elas definiram Cora Coralina. 

A inclusão das obras no painel de Cora Coralina permitiu ressignificarem sua 

imagens pessoais. O painel foi também uma escrita criativa coletiva. Lopes (2014 p. 

81) registra que é como se fosse possível falar: “Escrevo, me reescrevo e ao mesmo 

tempo me inscrevo”.  
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Imagem 32- Painel Cora Coralina

 

Arquivo pessoal da autora 

 

4.3.6 Percurso simbólico: como nascem as pérolas: 

Conteúdo simbólico: pérola, a casa ferida. 

Caminho percorrido: olhando-se no espelho, sessão de fotos. 

 

Imagem-  Ensaio fotográfico 

 

Arquivo pessoal da autora 
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 Esta sessão fechou o percurso simbólico que o grupo trilhou no Ciclo dos Es-

tímulos Geradores. Tendo em vista as dificuldades de locomoção das idosas, com-

binou-se de fazer a sessão fotográficas com elas sentadas. Colocou-se à disposição 

chapéus, cordões de pérolas, echarpe e um xale de lã em crochê de MC, que fez 

questão de pegá-lo em seu quarto.  

Pediu-se que se olhassem no espelho e mais uma vez as palavras depreciati-

vas à imagem refletida: “Ai que velha!”, “Não quero nem ver. HE, falou que não que-

ria colocar nada. A estagiária releu o texto da formação da pérola (Anexo A) e lhes 

disse que não via mulheres feias, via pérolas, mulheres resistentes, que estavam 

vivas e lúcidas. Que deveriam brincar um pouco, levar com leveza e deixar a criança 

interior sair. As fotos foram tiradas no pátio com entusiasmo. TE conseguiu sorrir e 

fazer poses. HE concordou em tirar as fotos com o chapéu. CE fez questão de tirar a 

foto com o xale de MC. As idosas conseguiram soltar-se.  

A satisfação e sorrisos do grupo contagiaram e, como numa experiência al-

química, o caldeirão ferveu e transbordou pela ILPI: outras idosas que estavam no 

pátio pediram para tirar fotos também. Atenderam-se os pedidos e naquela sessão 

outras idosas integraram-se ao setting.  A descontração foi contagiante. Philippini 

(2013, p. 41) aponta que o trabalho arteterapêutico “compartilha a vida em seus mo-

vimentos de fuga e encontro, em suas mudanças e fluidez, e há que estar flexível 

para acompanhá-lo de forma adequada”. O que ficou evidenciado nesta sessão de 

fotos é que o território sagrado, o temenos propiciou o resgate da auto-estima do 

grupo, ofereceu uma atmosfera descontraída e contribuiu para o equilíbrio do eixo 

puer-senex. A partilha foi um fator essencial de sustento psíquico do grupo. Sincro-

nicamente esta sessão foi uma preparação para o falecimento de MC, nesta mesma 

semana. Tornou-se claro o fortalecimento interno tanto dela como das demais ido-

sas. 

 

4.4 CICLO AUTO GESTIVO: 

 

Este ciclo marcou o final da abordagem arteterapêutica breve. Antes que se 

pudesse explicar qualquer coisa, o grupo de idosas fez questão de reunir-se com a 
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arteterapeuta e dar a notícia do falecimento de MC, que na semana anterior partici-

pou de maneira ativa na sessão de fotos. Elas relataram como se sentiram, mas o 

que chamou a atenção foi o cuidado e carinho que tiveram ao relatarem o fato para 

a estagiária. Fizeram uma roda de conversa. TE falou: -MC foi em paz e que tinha 

vivido bastante. MC era muito boa”, HE disse: “- Ela agora está com o Pai” e ML:     

“-Ela descansou”. CE: “-Ela foi bem, todos vamos um dia e até mandou que me des-

sem o xale que tiramos as fotos”. Um dado importante: MC estava lúcida até antes 

de partir, lembrando-se de como a amiga havia feito questão de tirar umas fotos com 

o xale. 

Observar aquele grupo de coterapeutas encorajando-se mutuamente foi o si-

nal de que o processo de individuação foi ativado. Estavam fortes. Emergiram-se as 

velhas sábias, aquelas que Estés (2012, p.107) descreve como as que “se interessa-

ram mais em ser amorosas do que estar com a razão” ainda acrescenta sobre estas 

mais velhas: 

[...] estão criando as referências que mais importam: prova de que uma 
mulher é como uma árvore gigantesca que, por sua capacidade de se mo-
ver em vez de permanecer imóvel, pode sobreviver às piores tempestades 
e perigos; ainda estar de pé depois; ainda descobrir seu jeito de voltar a 
balançar, ainda continuar a dança. (ESTÉS, 2012 p.107) 

 

Imagem 34- Pérolas

 

Arquivo pessoal da autora 
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Durante o ciclo auto gestivo, propiciou-se ao grupo a possibilidade de exerci-

tar suas escolhas: deveriam sugerir a modalidade expressiva que gostariam de repe-

tir e mais uma vez escolheram o colar de pérolas com contas “pequeninas” como a 

vivência fortalecedora e ampliadora da liberdade psíquica.  

Ao escolherem pérolas, revelaram então que a imagem simbólica deste grupo 

era realmente a casa ferida. As idosas estavam mais reflexivas, notava-se o empe-

nho em realizar a confecção dos colares. Não pediram ajuda, demonstraram por fora 

o que sentiam e transformaram durante todos estes anos em ILPI: resistência, resili-

ência e força interior. No Ciclo Diagnóstico, todas pediram ajuda para confeccionar 

seus cordões. Uma modalidade expressiva simples pode ser uma empreitada e tan-

to, quando não se tem mais a firmeza das mãos e a visão não coopera. Demonstra-

ram resistência: as contas caíram algumas vezes no chão mas esperavam pacien-

temente a estagiária catá-las e recomeçavam o cordão do início. Um verdadeiro e-

xercício de fortaleza psíquica. Mulheres demonstrando aquilo que Cervantes dizia: 

“Se resta algo a ser conquistado, nada está perdido”. A conquista da individuação é 

uma busca para empenharem-se para a vida toda 

A casa interior estava fortalecida, pronta para resistir aos baques das intem-

péries da vida. Resitir, mesmo numa situação de afastamento de “longa permanên-

cia”, enfrentar as depressões, as partidas que vivenciam durante todo ano e o choro 

de companheiras ao se despedirem de suas visitas. CE nesta sessão, falou que ela 

vai sempre a uma academia próxima fazer seus exercícios. TE falou que já tinha 

sido professora e que deixou a escola particular para pegar o dinheiro da indeniza-

ção para pagar a festa de casamento de sua filha. Não entrou em detalhes, entretan-

to deveria estar pensando na casa que deixou. TE está há mais de vinte anos nesta 

ILPI. Durante todo processo, manteve-se calada, participativa, mas era notória sua 

dificuldade para sorrir. Por algumas sessões pediu para não participar, estava pros-

trada, depressiva até que um dia a filha veio visitá-la e saiu com TE. Na semana se-

guinte retomou à Arteterapia.  TE já é veterana nestes grupos e falou com satisfação 

de poder ajudar os estagiários do Pomar. ML pode resgatar sua autoestima, estava 

mais confiante nas suas escolhas. HE desabafou sua mágoa de ter perdido sua ca-

sa, mas disse que sua filha não podia cuidar dela, pois tinha de sair para trabalhar. 

HE durante todo percurso, por várias vezes, pedia para parar por instantes e ouvir 

as músicas clássicas que estavam tocando ao fundo. Ficava de olhos fechados e 
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demonstrava prazer. Disse que aquelas eram as músicas que gostava, que em sua 

casa tinha piano e que sua filha era professora de piano. 

No Ciclo Autogestivo, uma das atividades propostas é apresentar as obras 

produzidas, preparando para o encerramento das atividades. Relataram que ficaram 

felizes de poderem ter participado da Arteterapia, que tinham aprendido muito e fala-

ram das saudades de MC. Mas deveriam ir em frente. E quando apresentou-se suas 

criações, expressaram admiração por terem produzido tantas artes. CE falou que 

havia esquecido que fizeram tantas coisas bonitas. 

 

Imagem35: imagens geradas 

 

Arquivo pessoal da Autora 
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As idosas escolheram fazer uma bolsa com o símbolo do grupo: a casa interi-

or.  O material foi o feltro e cada uma montou a disposição circular da casa com flo-

res.  

 

Imagem 34 – Minha casa

 

Arquivo pessoal da autora 

 

  Assim, completou-se o ciclo arteterapêutico breve com mulheres em ILPI. A 

casa interior manifestou-se durante todo o processo. Precisava ser fortalecida para 

ser de verdade abrigo e refúgio psíquico. Esta casa precisava ser transformada para 

prosseguir como um lótus: florescendo mesmo permanecendo onde estão e em solo 

aparentemente estagnado. 

A Arteterapia com longevas em ILPI comprovou que a casa interior das ido-

sas precisava do equilíbrio dos arquétipos puer-senex. Numa ILPI podem facilmente 

ficar mergulhadas na depressão e demência, estagnar-se e perder-se para sempre. 

Ao enlaçarem-se nas suas produções criativas, de certa forma restaurou-se a ino-

cência e o encantamento da criança: “estabeleceu-se um re-encantamento com a 

vida”. (MONTEIRO, 2008 p. 68). 

As duas idosas que se foram durante o processo confirmaram ainda mais o 

aspecto transdisciplinar da Arteterapia. MC E RO tiveram em seus momentos finais 

acolhimento do grupo arteterapêutico, constatado nas duas vezes em que MC voltou 
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do hospital.  A sessão de escuta e acolhimento das memórias de MC foi um exem-

plo, de que no percurso simbólico a Arteterapia preparou e acompanhou a travessia 

da idosa. Sua prontidão e bem estar foi notado por todo grupo até a sua última ses-

são.  

Outra tarefa ao final do Ciclo Auto gestivo é apresentar pelo menos cinco 

possibilidades de Rede de Sustentação, estratégias aplicadas para preservar os be-

nefícios alcançados pelo grupo.  A arteterapeuta contatou a academia em que CE 

frequentava sobre a possibilidade deles irem até as idosas mais comprometidas ou 

fazer um intercâmbio para levá-las até o local. Outra rede lançada foi o serviço de 

vans para levá-las a teatros, exposições e outros passeios. Uma outra rede útil indi-

cada para continuar trabalhando é uma conexão de um salão de beleza próximo e 

outra foi com estudantes de Teatro e Cenografia da Faculdade Estácio de Sá, Cam-

pus Rio Comprido. 

  

  

4.2 PERFIL FINAL: 

 

 

Imagem36  - Restauração 

 

Arquivo pessoal da autora 
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Ao final dos três ciclos arteterapêuticos, o grupo contava com a presença de 

quatro mulheres idosas com as seguintes conquistas: a “casa interior” fortalecida, 

mesmo com os baques das perdas constantes das companheiras de grupo, foi notó-

ria a capacidade de demonstrarem seus afetos, de serem solidárias e edificarem-se 

reciprocamente.  

A autoestima e autoimagem resgatadas. Pode-se notar no ensaio fotográfico, 

os sorrisos cedendo espaço para o brincar. Puer-senex apesar de pólos opostos po-

dem coexistir, e esta sessão foi de fundamental importância para resgatarem lem-

branças do tempo de juventude como aconteceu com CE.  

Um ganho importante foi a autonomia expressiva. As idosas passaram a criar 

sem preocupações com a perfeição. Perceberam que o que interessava era a liber-

dade de expressão e demonstraram que estavam mais confiantes. 

As idosas demonstraram empenho criativo, preocupavam-se de realizar suas 

criações até o final, superando dificuldades físicas como tremores nas mãos, visão 

encurtada e pouca mobilidade física. O trabalho na confecção de colares de pérolas 

com contas pequeninas como pediram comprovou a resistência e perseverança de-

las. Apesar das discordâncias naturais no convívio no espaço simbólico do setting 

mantiveram-se cordiais e solidárias com todas do grupo. 

Houve um resgate de memórias. Apesar de resguardarem-se de lembranças 

dolorosas nas primeiras sessões, aos poucos foram se abrindo e expuseram ao gru-

po seus medos, suas alegrias, seu passado com suas famílias, algumas falaram das 

razões de viverem numa ILPI, suas tristezas, suas vidas com suas famílias, seus 

casamentos, suas perdas, seus trabalhos e sua rotina na ILPI. 

O sentimento de pertença a um grupo foi marcante ao final do processo. As 

idosas apoiavam-se, combinavam e expressavam alguma coisa que as incomodava, 

e pode-se observar que este fato transcendia o setting arteterapêutico e ficou mar-

cado pelo presente de M.C. mesmo no CTI mandou de presente para sua amiga CE 

o chale que tanto fez questão de usar na sessão fotográfica.  

Em síntese, pode-se afirmar que a Arteterapia foi eficaz e pode trazer benefí-

cios a mulheres idosas em ILPS estabelecendo a possibilidade de criar espaços 

simbólicos, aquele que Philippini(2015) registra: “A produção criativa e simbólica ma-

terializará, o fio para a saída do labirinto feito de exclusão e indiferença, mantendo a 

rota segura para múltiplas travessias e prazeirosas passagens de portais”. (p88) 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Objetivo deste estudo foi verificar se Arteterapia pode contribuir na construção 

de vivências simbólicas, melhorando a qualidade de vida de mulheres idosas em 

ILPIS. Demonstrou-se que a Arteterapia pode ser fonte de sustentação em qualquer 

idade e especialmente eficaz para fazer emergir conteúdos simbólicos que puderam 

ser aprofundados a cada encontro. As imagens produzidas nas sessões refletiram 

conteúdos inconscientes da psique corroborando com o que Jung (2008) nos traz a 

atenção: “Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que estão fora 

do alcance da nossa razão”.  

Ao longo das sessões, as idosas vivenciam uma realidade desafiadora na IL-

PI: o choro dos companheiros que pedem aos seus parentes para levá-los para suas 

casas durante as visitas, a solidão, o medo de serem esquecidas, a demência, as 

doenças e a morte. As sessões de Arteterapia tornaram-se uma oportunidade de 

criar novas formas de enfrentamento desta realidade institucionalizada. 

Em algumas sessões ficou evidente que as idosas necessitavam equilibrar o 

eixo Puer- Senex e isto era marcante na rigidez das formas criadas, na insegurança 

nas suas escolhas, na dificuldade de soltarem-se e na preocupação estética. O que 

se pretendia na realidade era a livre expressão, o brincar e experimentar os materi-

ais. Algumas idosas demonstraram aversão por colocar as mãos na terra ou quando 

sujavam as mãos com as tintas, quando algo pingava na mesa ou em suas roupas, 

contudo, observou-se que na medida em que iam conversando e persistiam em con-

cluir suas criações, as resistências, repulsas e receios foram cedendo.  O grupo saiu 

fortalecido: “Nada pode deter o Criativo. Se a vida está cheia de alegria, a alegria 

alimenta o processo criativo. Se a vida está cheia de dor, a dor alimenta o processo 

criativo” (Nachmanovitch, 1993, p.175).  

As linguagens plásticas que mais facilitaram o processo do grupo foram as cola-

gens, o desenho, a música, a pintura, o mosaico, a modelagem, a assemblagem e a 

fotografia. Foram utilizados materiais expressivos que facilitaram o desbloqueio de 

memórias como imagens de revistas e jornais, pincéis, tintas, cola, tesoura, canetas 

hidrocores, giz de cera, lápis de cor, massa de modelar soft, contas, sementes, cas-

cas de árvores, botões, fitas, pérolas, conchas e tecidos. O percurso simbólico ainda 
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contou com algumas conexões criativas como o plantio de sementes de milho, a es-

crita criativa coletiva, histórias e canto de músicas tradicionais portuguesas.  Este 

processo ajudou-as a encararem seus medos. Ganharam autonomia em suas esco-

lhas em um espaço onde a individualidade é quase toda tolhida. Houve um resgate 

de memórias e atitudes afirmativas de resgate de autoestima. 

 O perfil inicial das idosas demonstravam-se inseguras e sem iniciativas em suas 

escolhas diante dos materiais expressivos, contudo, a cada sessão o fluxo criativo 

foi sendo resgatado, produzindo suas criações sem preocupações de perfeição de 

maneira fluente e espontânea. A medida que os símbolos foram sendo materializa-

dos nas imagens em que produziam,  as questões pertinentes ao autoconhecimento 

foram evidenciadas: seus medos, seus  anseios, seus desejos, suas alegrias e suas 

tristezas foram sendo trazidas ao consciente e puderam ser discutidas em grupo. 

Um dos fatores limitadores que pode ser observado foram os limites do corpo, as 

dificuldades de locomoção, a demência rondando e a visão encurtada decorrentes 

da idade avançada. Mesmo solicitando-se que usassem seus óculos algumas igno-

raram o pedido e seguiram assim durante todo percurso arteterapêutico. As modali-

dades expressivas tiveram que ser adaptadas, levando-se em conta estes fatores 

limitadores. 

A abordagem que aparentemente trouxe aversão a algumas foi o plantio de 

sementes, ao mexerem com a terra, a preocupação de colocarem a mão na terra e 

sujarem-se, entretanto, justamente esta conexão expressiva lhes permitiu adentra-

rem nos mais profundos de seus medos, que era a morte. Para uma em especial, 

CE, foi o medo de ser enterrada viva. Sincronicamente esta sessão aconteceu na 

semana que em que uma idosa da ILPIS faleceu e duas do grupo, MC E ML, esta-

vam hospitalizadas. Puderam conversar e fortaleceram-se mutuamente, mesmo sob 

pontos de vista religioso diferentes. O fato de seguirem em frente na proposta de 

plantio, mesmo não gostando de se sujar, rapidamente foi cedendo lugar à supera-

ção de seus temores profundos sendo expostos ao grupo, e elas mesmas refletindo 

e ajudando-se mutuamente. O setting tornou-se assim um espaço de interlocução e 

as participantes do grupo coterapeutas e a morte como conteúdo arquetípico foi tra-

tada como parte da vida, ou seja, a outra face da moeda, símbolo de transitoriedade 
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e transformação inerentes à vida. Observou-se o alívio de tensão ao executarem a 

proposta de plantio das sementes. 

Recomenda-se que esse estudo seja complementado por outros, como a Ta-

naologia para aliviar de alguma maneira o medo e o sofrimento da morte, e que se-

jam experimentadas outras modalidades expressivas aqui não utilizadas. Recomen-

da-se também que este material seja vivenciado em outras cronologias que enfren-

tam a mesma situação de isolamento familiar.  

É recomendável também que a sociedade, através de políticas públicas, pro-

piciarem condições de envelhecimento ativo aos idosos e que a Arteterapia possa 

ser oferecida a idosos em ILIPS como uma opção de terapia para trazer qualidade 

de vida a mulheres idosas, ampliação dos espaços simbólicos e soerguimento da 

casa interior.  

 

Imagem 37 – casa 

 

Arquivo pessoal da autora 
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ANEXO A 

 

O significado das pérolas. 

 

Disponível em: <http://perolascraps.centerblog.net/rub-PEROLA-E-SEU-SIGNIFICADO.html>  
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ANEXO B 

O significado da Flor de Lótus 

 

 

 

O significado da flor de lótus começa em suas raízes – literalmente! A flor de 

lótus é um tipo de lírio d’água, cujas raízes estão fundamentadas em meio à lama e 

ao lodo de lagoas e lagos. O lótus vai subindo à superfície para florescer com notá-

vel beleza. O simbolismo está especialmente nesta capacidade de enfrentar a escu-

ridão e florescer tão limpa, tão bonita e tão especial para tantas pessoas. À noite as 

pétalas da flor se fecham e a flor mergulha debaixo d’água. Antes de amanhecer, ela 

levanta-se das profundezas novamente, até ressurgir novamente à superfície, onde 

abre suas pétalas novamente. É também a única planta que regula o seu calor inter-

no, mantendo-o por volta dos 35º, isto é, a mesma temperatura do corpo humano. 

Outra característica peculiar são suas sementes, que podem ficar mais de 5 mil anos 

sem água, somente esperando a condição ideal de umidade pra germinar. (Disponí-

vel em <http://www.contioutra.com/saiba-porque-a-flor-de-lotus-e-um-dos-simbolos-

mais-antigos-e-profundos-do-nosso-planeta/>   

 

 

 

 

http://www.contioutra.com/saiba-porque-a-flor-de-lotus-e-um-dos-simbolos-mais-antigos-e-profundos-do-nosso-planeta/
http://www.contioutra.com/saiba-porque-a-flor-de-lotus-e-um-dos-simbolos-mais-antigos-e-profundos-do-nosso-planeta/
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ANEXO C 

Lenda da flor de lótus no hinduísmo 

Na Índia, uma pequena lenda conta a historia de sua criação: um dia, reuni-

ram-se para uma conversa, à beira de um lago tranquilo cercado por belas árvores e 

coloridas flores, quatro lendários irmãos. Eram eles o Fogo, a Terra, a Água e  o Ar. 

           Como eram raras as oportunidades de estarem todos juntos, comentavam 

como haviam se tornado presos a seus ofícios, com pouco tempo livre para encon-

tros familiares. Mas a Água lembrou aos irmãos que estavam cumprindo a lei divina, 

e este era um trabalho que deveria lhes trazer o maior dos prazeres. 

           Assim, aproveitaram o momento para confraternizar e contar, uns aos outros, 

o que haviam construído – e destruído – durante o tempo em que não se viam. Es-

tavam todos muito contentes por servirem à criação e poderem dar sua contribuição 

à vida, trabalhando em belas e úteis formas. 

Então se lembraram de como o homem estava sendo ingrato. Construído ele 

próprio pelo esforço destes irmãos, não dava o devido valor à vida. Os irmãos che-

garam a pensar em castigar o homem severamente, deixando de ajudá-lo. Mas, por 

fim, preferiram pensar em coisas boas e alegres. 

Antes de se despedir, decidiram deixar uma recordação ao planeta deste en-

contro. Queriam criar algo que trouxesse em sua essência a contribuição de cada 

um dos elementos, combinados com harmonia e beleza. Sentados à beira do lago, 

vendo suas próprias imagens refletidas, cada um deu sua sugestão e muitas ideias 

foram trocadas. Até que um deles sugeriu que usassem o próprio lago como origem. 

Que tal um ser vivo que surgisse da água e se crescesse em direção ao céu? 

Uma vegetal, talvez? Decidiram-se, então, por uma planta que tivesse suas raízes 

rente à terra, crescesse pela água e chegasse à plenitude do ar.   Ofereceram, cada 

um, o seu próprio dom. A Terra disse: “darei o melhor de mim para alimentar suas 

raízes”. A Água foi a próxima: “Fornecerei a linfa que corre em meus seios, para tra-

zer-lhe força para o crescimento de sua haste”. “E eu lhe cercarei com minhas me-

lhores brisas, dando-lhe minha energia e atraindo sua flor”, disse o Ar. Então o Fogo, 
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para finalizar o projeto, escolheu o que de melhor tinha a oferecer: “ofereço o meu 

calor, através do sol, trazendo-lhe a beleza das cores e o impulso do desabrochar”. 

Juntos, puseram-se a trabalhar, detalhe a detalhe, na sua criação conjunta. Quando 

finalizaram sua obra, puderam se despedir em alegria, deixando sobre o lago a be-

leza da flor que se abria para o sol nascente. Assim, em vez de punir o ser humano, 

os quatro irmãos deixaram-lhe uma lembrança da pureza da criação e da perfeição 

que o homem pode um dia alcançar. 

 

 

            Disponível em: http://www.contioutra.com/saiba-porque-a-flor-de-lotus-e-um-

dos-simbolos-mais-antigos-e-profundos-do-nosso-planeta/#ixzz3taKQXPo9 
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91 

ANEXO D 

CORA CORALINA 

 

Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins do Guimarães Peixoto Brêtas, 

20/08/1889 — 10/04/1985, é a grande poetisa do Estado de Goiás. 

Achava-se mais doceira do que escritora. Considerava os doces cristalizados 

de caju, abóbora, figo e laranja, que encantavam os vizinhos e amigos, obras melho-

res do que os poemas escritos em folhas de caderno. Só em 1965, aos 75 anos, ela 

conseguiu realizar o sonho de publicar o primeiro livro, Poemas dos Becos de Goiás 

e Estórias Mais. Ana Lins dos Guimarães Peixoto Brêtas viveu por muito tempo de 

sua produção de doces, até ficar conhecida como Cora Coralina, a primeira mulher a 

ganhar o Prêmio Juca Pato, em 1983, com o livro Vintém de Cobre – Meias Confis-

sões de Aninha. 

Nascida em Goiás, Cora tornou-se doceira para sustentar os quatro filhos de-

pois que o marido, o advogado paulista Cantídio Brêtas, morreu, em 1934. “Mamãe 

foi uma mulher à frente do seu tempo”, diz a filha caçula, Vicência Brêtas Tahan, 

autora do livro biográfico Cora Coragem Cora Poesia. “Dona de uma mente aberta, 

sempre nos passou a lição de coragem e otimismo.” Aos 70 anos, decidiu aprender 

datilografia para preparar suas poesias e enviá-las aos editores. Cora, que começou 

a escrever poemas e contos aos 14 anos, cursou apenas até a terceira série do pri-

mário. Nos últimos anos de vida, quando sua obra foi reconhecida, participou de 

conferências, homenagens e programa de televisão, e não perdeu a doçura da alma 

de escritora e confeiteira. 

 

Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/autor/cora_coralina/biografia/> 

 

 

 

 

 

 


