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RESUMO

Esta pesquisa propõe um olhar criativo e acolhedor sobre o envelhecer, através
da Arteterapia, possibilitando o despertar da pulsão criativa como caminho dinâmico,
autônomo e com criatividade na continuidade deste ciclo de vida. Para isso, busca
promover criativamente, através do processo arteterapêutico, melhoras na qualidade
de vida aos senhores e senhoras que trazem consigo o tempo de suas memórias,
histórias de vida, conhecimentos, esculpidos em seus corpos e em sua psique.
Abordar a terceira idade é, portanto, refletir sobre a vida, fazer um mergulho para
dentro de si, já que é preciso uma construção diária para encarar de forma criativa as
transformações e consequências sofridas pelo corpo físico e pelo campo psíquico com
o avançar da maturidade.

Palavras chaves: Arteterapia - Envelhecimeto – Criatividade – Qualidade de vida –
ILPIs.

ABSTRACT

This research proposes a creative and welcoming look at aging, through Art
Therapy, enabling the awakening of the creative drive as a dynamic, autonomous and
creative path in the continuity of its life cycle. For this, it seeks to creatively promote,
through the art-therapeutic process, improvements in the quality of life to gentlemen
and ladies who bring with them time in their memories, life histories, knowledge,
sculpted on their bodies and their psyche. Approaching the third age is therefore to
reflect on life, to take a plunge into oneself, since it takes a daily construction to
creatively face the transformations and consequences suffered by the physical body
and the psychic field with the advancement of maturity.

Keywords: Art Therapy - Aging - Creativity - Quality of life - ILPIs.
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APRESENTAÇÃO
ORIGEM
Minha mãe,
Nasceu numa praia quase desconhecida.
Meu pai veio do sertão das matas,
Com sua casa cheia de janelas
E a floresta a adentrar.
Ela, em alguns momentos, traz a noroestada nas ventas.
Ele, sempre acompanhado da sabedoria da terra.
Eu nasci com o fogo
Para não esquecer de queimar o barro de minha origem.
Jefferson Barbosa
Venho da composição do mar e da montanha. Desse encontro de meu pai,
nascido no sertão, e de minha mãe, nascida na ilha, vim eu, de raízes caiçaras, de
Angra dos Reis. Desde pequeno, a imagem faz parte do meu cotidiano. Lembro-me,
na infância, de pedir à minha avó, mãe de minha mãe, para apoiar-se na vitrola e, com
um papel na mão, desenhá-la ou pintar as casas de formigas na entrada da porta de
minha casa. Com minha avó paterna, eu brincava de teatro ao pegar os seus santos
de devoção e fazer minha procissão pelo sobrado, enquanto meu avô fazia o som dos
sinos e soltava fogos pela boca. Mais tarde, na adolescência, encontrei-me no Grupo
Teatral Revolucena, o qual alargou minha alma para a arte. Foi aí que aprendi o ofício
de fazer artesanalmente os meus sonhos e construir minha grande família. Sim, sou
filho único!
Depois, saí de Angra e tornei-me carioca com mais de 30 anos de Rio de Janeiro.
Da formação em Artes Cênicas, pela Uni-Rio, para a direção de peças infantis, direção
de shows, nascimento do meu palhaço Catavento, trabalhos plásticos, incluindo
cenários e criação de oratórios, e oficinas, e fundação do Bloco Carnavalesco Infantil
Gigantes da Lira, tudo aliado ao trabalho de professor de artes. Muitos
questionamentos, frustrações, dúvidas, realizações estiveram e estão ao meu lado.
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Ainda bem! São trajetórias de conquistas que agradeço pelas oportunidades e
superações. Um trilhar de liberdade e criatividade com minhas criações.
Minha trilha até a instituição POMAR deu-se pela busca mais terapêutica no
campo das artes. Esse caminhar aconteceu através de uma aluna de inclusão, com
deficiência visual, que fez com que eu procurasse a Arteterapia, descobrindo novos
significados para as linguagens expressivas. Como aluno do curso de pós-graduação,
novos horizontes foram abrindo-se e possibilidades de atuação com diferentes
públicos foram nascendo. Durante o estágio que realizei, direcionado ao público da
terceira idade, o sentido de sincronicidade, citado por Jung, tornou-se cada dia mais
forte a minha decisão. Um mundo cada vez mais epidérmico e acelerado, onde a
terceira idade, muitas vezes, é tratada como um fardo, como se o conhecimento
adquirido não tivesse o que contribuir para o presente, fez com que minha percepção
fosse aguçada a questionamentos da atuação criativa com esse público. São
senhoras e senhores, donos de grandes histórias que acabam sendo embaçadas aos
poucos, apagadas pelas debilidades de trazer consigo o tempo. Então, com a
Arteterapia, procuro colaborar e refletir sobre a força criativa desses senhores do
tempo.
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INTRODUÇÃO
Imagem 1 – Envelhecer

Acervo pessoal do autor.

Esse teu corpo é um fardo.
É uma grande montanha abafando-te.
Não te deixando sentir o vento livre do infinito.
Quebra o teu corpo em cavernas
Para dentro de ti rugir a força livre do ar.
Destrói mais essa prisão de pedra.
Faze-te recepo.
Âmbito.
Espaço.
Amplia-te.
Sê o grande sopro
Que circula...
Cecília Meireles – Cânticos.

Este estudo monográfico, que traz o tema: Senhores do Tempo: uma jornada
criativa com a Arteterapia, procura refletir sobre como o processo criativo na terceira
idade é salutar no desenvolvimento saudável do psiquismo e da qualidade de vida.
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Esse despertar criativo, na grande maioria, encontra-se adormecido pelas condições
que são designadas a esses senhores, numa sociedade contemporânea cada vez
mais competidora com o tempo e que, simultaneamente, procura encobrir as suas
marcas de envelhecimento. Cabe, então, à terceira idade um lugar de pouca
relevância dentro do mundo moderno, apesar de toda a memória, conhecimento,
experiência de vida e maturidade que carregam, uma vez que trilharam as belezas e
os percalços da vida. Mas o senhor tempo pode ser atroz ou benfazejo, conforme o
cuidado que damos a ele. Somos um mundo com crescente número de “velhos”, que
são em sua grande maioria, ignorados e reduzidos ao esquecimento pela sociedade,
em instituições de repouso.
Pode-se, entretanto suavizar, amenizar, retardar o avanço do tempo, embora
este seja impávido e alcance a todos, impreterivelmente. Não há, dessa forma, como
escapar dos sulcos mais fortes nas mãos, nos cantos dos olhos, na boca, no desenho
que vai todos os dias elaborando esse novo corpo. Ao mesmo tempo, tem-se a
oportunidade de ir ao encontro de si mesmo, do sentido da vida, que Jung nomeou de
individuação. Como o dia, que faz o seu ciclo com o amanhecer, manhã, tarde,
alvorecer e noite; as estações com primavera, verão, outono e inverno; o ciclo lunar e
as marés, assim também acontece conosco. Não há como estacionar-se em uma
estação, é preciso prosseguir a caminhada. Todos têm o poder de criar, de se
reinventar, de ressignificar seus caminhos. Para isso, é necessário que a criatividade
esteja viva, presente. É o pulsar criativo, com as linguagens expressivas utilizadas
pela Arteterapia, que abarcou o presente estudo, procurando colaborar e acolher uma
nova possibilidade do resgate da autonomia, da alegria de se viver para os que
alcançaram o limiar e, assim, poderem, com criatividade, alcançar a liberdade e sua
expressão para fechar o seu ciclo de vida.
Esta pesquisa procurou identificar como é possível promover a força criativa na
terceira idade, através da utilização das linguagens expressivas no processo
arteterapêutico, alargando suas potencialidades e talentos para a continuidade de sua
jornada.
O capítulo I abordará sobre como é vista a questão do tempo na sociedade
contemporânea, utilizando de forma alegórica o mito de Cronos e, em contraposição
a toda essa aceleração, Kairós, um tempo voltado para o autoconhecimento. O tema,
Tempo da Delicadeza, irá falar da busca pelo encontro consigo mesmo, durante sua
fase mais madura, procurando abrandar seus traumas, dores e inquietações. Em
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seguida, o capítulo II abordará a Arteterapia e sua função restauradora do campo
psíquico desses indivíduos, na terceira idade, que utilizam das suas modalidades
expressivas como elementos de promoção do resgate criativo para construção e
continuidade da vida mais plena de inteirezas.
No capítulo III, por sua vez, serão abordadas as ILPIs (Instituição de Longa
Permanência para Idosos) e a sombra com que a sociedade ainda as trata. Falará
também o porquê de tal referência sobre essas instituições e qual o seu significado
sob o ponto de vista Junguiano.
Por último, será abordada a experiência vivencial com um grupo de terceira idade
em processo arteterapêutico, em uma casa de repouso privada, na zona norte do Rio
de Janeiro, e como a ampliação do campo simbólico e sua atuação focal colaboraram
no resgate e ampliação da pulsão criativa.
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CAPÍTULO I
ÉS UM SENHOR TÃO BONITO!
Imagem 2 - Entardecer.

Acervo do autor.

A idade é isto: o peso da luz com que nos vemos.
Mia Couto.

Em diversas culturas, o Deus Tempo se faz presente, aquele de quem não se
pode fugir das horas, dias, meses e anos. Tem-se o orixá Iroko, na cultura Yorubá,
que cobra e acompanha o cumprimento do karma de cada um de nós; o Deus Anúbis,
no Egito, que determina o caminhar do nascimento até a morte, e tantos outros. No
entanto, este capítulo falará sobre dois deuses gregos: Cronos e Kairós. Em seguida,
a aproximação que o idoso faz com o Deus Kairós possibilita-o caminhar ao Tempo
da Delicadeza, esse tempo de rever-se, de dialogar com sua história existencial e
encontrar o sentido da vida.

1.1 - CRONOS E KAIRÓS
Cronos, para os gregos, era o deus do tempo e das estações, o que transcreve
o caminho na sua linearidade, impassível às condições e situações. Um deus cruel
que devora seus filhos. Um mundo em que a cronologia temporal se faz aceita em sua
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perversidade, em diferentes culturas, aceitando desculpas de não ter tempo para si e
protelando para mais adiante o cuidar-se e dialogar com o seu interior. É preciso ainda
jovem ou adulto acercar-se de todas as possibilidades de ganho, incluindo,
principalmente, tempo, para o investimento da vida pessoal, profissional e/ou social.
Imagem 3 – Deus Cronos

Disponível em: https://photos1.blogger.com/hello/191/2091/400/Salgado20.jpg
Cronos é o tempo marcado pelo relógio, que consta de escalas numéricas e
estanques, é o tempo do fazer e do poder, ele é dominante, não perdoa.
Representa, portanto, o limite, a opressão, devora tudo aquilo que cria. Este
tempo é o tempo cronológico, carrega em si a objetividade, é contável e tem
como referência os números. É o tempo da sociedade, apregoa a ordem,
rigidez, severidade, certezas, constâncias, leva em consideração a
hierarquia. Este tempo não aceita escolhas, estabelece o mais velho e o mais
novo em relação aos números. Sendo assim, sempre haverá um mais velho
entre outros, ou um mais novo se mudarmos a relação. (RABELLO, 2015, p.
31 e 32)

E, assim, deixa-se atropelar por essa sutil e laboriosa engrenagem do tempo,
não deixando espaço para que outras divindades possam dançar a vida com o
indivíduo. Muitas pessoas falam ou pensam: Agora o tempo não é propício. Quando
eu estiver mais velho aproveitarei o que não pude fazer agora. Cronos, dessa forma,
vai deglutindo os seus filhos. Os olhos encontram-se embaçados para ver o outro deus
que habita a todos, na outra margem da jornada. A fúria do deus faz o ser humano
sentir-se exaurido, sacrificado, desprotegido, mas com a falsa ilusão de estar vibrante.
Deixar para cuidar-se quando o implacável Cronos quiser aplacar a sua fome com
outro? Quando os músculos já não forem tão fortes? Quando as memórias não
estiverem mais acesas? Quando a pulsão criativa estiver adormecida?
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Cronos também trouxe avanços para amenizar a chegada do tempo final da
vida, o envelhecer, como por exemplo as descobertas e os avanços na área da saúde,
da alimentação, das atividades físicas. No entanto, o relógio cronológico continua a
girar seus ponteiros e a desenhar suas marcas no corpo. Então, como fica a
percepção dessa transformação como uma continuidade sadia da vida? E a aceitação
dessas transformações inevitáveis? O entendimento e a possibilidade de continuar
ressignificando a existência? Muitas perguntas que sem a pausa da reflexão vão
empurrando a plenitude do existir para a barreira que se forma ao longo do rio,
impedindo que o fluxo criativo possa escorrer, abertamente, por todos os canais
perceptivos, emocionais, intuitivos e de conhecimentos que todo ser humano traz, e
alargando suas potencialidades psíquicas para um campo fértil de criatividade,
conquistas e inteireza.
Tornarmo-nos cuidadores de nós mesmos é uma árdua e diuturna tarefa, que
requer empenho, determinação, persistência, consciência das próprias
necessidades. Não é fácil, nem simples elaborar uma construção existencial
digna, ética, autônoma, em que predominem interações amenas e
harmônicas. Jung conceituou VIDA como “uma pausa luminosa entre
nascimento e morte” e dentro dessa concepção cabia a cada um cuidar, e
muito bem, deste legado, para que, na medida do possível, cada pessoa
expressasse esta potencialidade de aspectos luminosos em sua biografia.
(PHILIPPINI, 2012)

Além de Cronos, há também Kairós, o deus do tempo existencial, da
oportunidade de conhecer-se, reorganizar-se e transmutar-se. O deus que está à
espera na outra margem do rio. Um deus pouco visitado na juventude, mas que sua
benevolência faz com que se aproxime e se torne mais presente na fase madura do
ser humano, quando o limiar está mais voltado para dentro de si, procurando dar
sentido e compreensão à vida, no processo designado pela psicologia analítica de
Jung de individuação.
Ao longo do processo de desenvolvimento e diferenciação da consciência
podemos, com o amadurecimento, perceber que nossas experiências, em
um nível profundo, estão subordinadas a um certo objetivo, como se
estivessem arranjadas numa espécie de plano. Pode-se afirmar que em
nosso caminhar pela vida existe uma intencionalidade, um objetivo a ser
alcançado: o da realização da totalidade individual, com a integração de todos
os aspectos de nossa personalidade originária. A esse processo, o pilar de
sustentação de toda a nossa busca, Jung denominou individuação, termo que
significa tornar-se um “indivíduo”, aquele que não se divide. Implica tornar-se
si-mesmo, ou seja, aquilo que de fato somos – o que nada tem a ver com
individualismo, com o sentimento que leva a enfatizar alguma peculiaridade
em detrimento de considerações e obrigações coletivas. (GRIMBERG, 2003,
p. 176)
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Contudo, encontrar-se com Kairós é mais um processo evolutivo do ciclo da vida,
em que nem sempre se está preparado. Estar mais próximo do inconsciente, dialogar,
travar um contato epifânico é iluminar-se através da compreensão e do entendimento
das sombras que todos carregam, arquétipo1 representado pelo lado sombrio, inferior
e primitivo de todos nós, mas ainda não desenvolvidos. O tempo anunciado é a
vivência da escuta interna, atravessando novas fronteiras de entendimento consigo
mesmo e procurando exercer a compaixão e a aceitação da transformação. A jornada
de cada indivíduo não pode ser, assim, mensurada. Ela é a batalha enfrentada em
diversos momentos do percurso, porém a possibilidade mais presente de contato com
o deus interior de cada um, tornando-se a oportunidade de se chegar à maturação.
É necessário distinguir individualismo, que representa uma noção centrada
no eu de ação e pensamento livres e independentes, de individuação, que
significa levar à plena realização as qualidades pessoais e coletivas da
pessoa. A individuação, como processo, pode ser observada em importantes
fases da vida e em épocas de crise, quando o destino transtorna o propósito
e a expectativa da consciência do ego. A unilateralidade da vida consciente
é corrigida, compensada, pela interação do consciente e do inconsciente. Isso
descreve a luta pela realização plena que, acredita Jung, é inerente a todo
ser humano. É possível que ela nunca seja alcançada; mas é a finalidade do
processo de individuação. (BENNET; 1985, p. 141).

Essa é, portanto, uma possibilidade de alçar novo voo e não se deixar
aprisionado ao passado ou expectativas futuras, mas a compreensão e superação às
dificuldades, estabelecendo um presente mais ético consigo mesmo. É também um
novo tempo de alumiação para a vida, um tempo de revisitar a história, de resgatar a
autonomia e ser, novamente, escritor da própria vida.

1

“Conceito criado a partir da observação de temas típicos bem definidos, presentes nos mitos e na literatura
universal, que se repetem nos sonhos, imagens, fantasias, delírios e alucinações de todos os indivíduos”.
(GRIMBERG, 2003. P.222)
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Imagem 4 – Deus Kairós.

Disponível em:
http://1.bp.blogspot.com/K8D1S_9qhvE/UeK_q_x8mcI/AAAAAAACt8I/O0nOMx8GFzw/s640/salgado_
br-carv%C3%A3o+mg.jpg
Kairós é o tempo da eloquência, sendo o que é considerado o tempo das
histórias individuais, das escolhas que temos, de colocar cor na vida, é um
tempo de cada indivíduo ser o que realmente é, sem máscaras, é o encontro
consigo mesmo. Este tempo muitas vezes assusta o indivíduo mais velho.
Kairós é o tempo dos mais velhos, enquanto Kronos é o tempo dos jovens,
da busca pelas conquistas. Kairós nos possibilita refletir sobre a nossa
jornada e verificar se há algo a ser feito. Neste novo tempo, as etapas não
precisam ser planejadas com antecedência, cada um pode usá-lo a seu
modo, é o aqui e agora, sem restrições de hora, de planos rígidos. Nele, o
que é vivido é o que importa, é o tempo integral do que realmente somos.
(RABELLO, 2015, p.33).

Para ser hospedeiro de Kairós, é preciso encontrar-se, procurar auxílio no
caminho da maturidade, e assim, abrir o manancial criativo para um entardecer
luminoso. A Arteterapia vem abrindo possibilidades cada vez maiores com a utilização
das diversas linguagens, como campo de ampliação, resgate da identidade e atuação
da força interior, fazendo com que Cronos e Kairós sejam parceiros no bailar da
travessia do tempo.
Na travessia do tempo, será útil levar na bagagem quatro perguntas chave:
Quem eu sou? Do que eu necessito? O que desejo realizar? O que eu desejo
transformar? São questões básicas para o bem viver, que norteiam de forma
segura o caminho de cada um. E permitem que cada indivíduo, as tenha como
bússola, para encontrar o seu telos, que significa intenção, vocação e sentido
de viver. A este percurso, Jung referiu-se como processo de individuação,
para ele uma tarefa da vida inteira, para que cada ser fosse gradualmente
transformando-se naquilo que o representasse e expressasse na forma mais
plena. Buscando exercitar nesta jornada, possibilidades, potencialidades,
talentos e habilidades, mas aceitando feridas psíquicas e faltas, também
estas inerentes ao viver...” (PHILIPPINI, 2012.)
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1.2- O ENVELHECER E SUAS FASES
Na Grécia Antiga, há o mito de Narciso, o jovem dotado de beleza que se apaixonou
pela própria imagem refletida na água, que parece caber à sociedade moderna em
relação ao envelhecimento. Cada vez mais, a busca pela jovialidade a qualquer preço,
uma tentativa de paralisar o tempo do corpo, como se as transformações naturais do
desgaste pudessem ser interrompidas. Essa busca exacerbada pela imagem perfeita,
idealizada pela beleza da juventude, pode criar uma distorção psicológica sobre a
identidade e pode criar e aumentar graus de frustrações, rancores e traumas. Essa
interrupção do fluxo natural por um ego como centro coordenador da consciência
provoca uma distorção com a realidade e acaba erguendo novas feridas que o
imensurável tempo não irá poupar. Ou seja, a sociedade contemporânea ainda
continua a debruçar-se sobre as margens do rio do mito Narciso, deixando-se seduzir
pelo reflexo perene da jovialidade.
Imagem 5 - Narcisus

Acervo pessoal do autor.

Um dado curioso é que o Brasil, conforme o relatório da International Society os
Aesthetic Plastic Surgery de 2013, ocupou posição de destaque por ter realizado
muitos procedimentos cirúrgicos e ainda continua dentro do ranking das cirurgias
plásticas conforme a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Com tantas procuras
pelo bem-estar do corpo, em alguns casos, modificando até sua estrutura, questionase como as memórias corporais construídas ao longo da jornada de vida, que fazem
parte do eu interior, são elaboradas na psique? A sociedade moderna, diante a tantas
facilidades e avanços na direção do corpo perfeito, mira-se pelos olhos de Narciso,
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incapaz de ver-se na realidade com toda a beleza que a história de vida esculpiu. Para
isso, faz-se necessário um olhar reflexivo, de compaixão, de doces lembranças e,
também, de dores, que são aliados do crescimento de todos os indivíduos, que o telos,
seu sentido de viver, possa apaziguar os traumas, dar sentido, entendimento,
coragem e poder de transformação.
Pelo Estatuto do Idoso2, a chamada terceira idade, com seus direitos
assegurados, inicia a partir dos sessenta anos, conforme o artigo 1º. Com os adventos
profícuos na área da saúde, da alimentação, do físico, essa idade vem ganhando na
qualidade e na sua extensão para idades mais avançadas. E quanto à saúde psíquica
de se estar envelhecendo, de ser “velho”? Qual a postura diante aos novos olhares
sobre o meu eu? Eu? Quem sou eu nessa nova fase?
Há a garantia do capítulo I, dos Direitos Fundamentais, no seu artigo 8º, que diz
que “o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção, um direito social,
nos termos desta lei e da legislação vigente”. Então, como exercer dentro de um país,
com tantas precariedades sociais e econômicas, um olhar mais acolhedor e assistido
a esses senhores do tempo3? Como criar canais de assistência, e não se fala aqui da
assistencialista, que possam estimulá-los à criatividade e a autonomia, dignidade e
expressão como indivíduos?
No caso do envelhecimento, implica aceitar que o corpo modifica-se através
do tempo, e que este, em sua passagem, sempre deixa marcas. Nesse
âmbito, é possível compreender o envelhecimento fora das demarcações do
“corpo-objeto” concreto, e do corpo como materialidade de consumir e de ser
consumido, e caminhar na construção da compreensão de aspectos
sagrados do envelhecimento e na apropriação da sabedoria do indivíduo na
longevidade. Possibilidades presentes desde sempre em culturas ancestrais
que reverenciam a chegada do envelhecimento,” (PHILIPPINI, 2015, p 15).

Além das transformações contidas e sentidas no físico, há outras mudanças
internas em expansão. Com a chegada à fase da maturidade, inicia-se um novo
processo, uma volta à subjetividade interna, uma aproximação maior com o
inconsciente. Há a possibilidade de uma perspectiva diferente ao ritmo imposto pelo
cotidiano, uma busca pelo significado da existência, do pertencimento ao mundo, que
acarreta a chamada crise da meia-idade quando se procura o sentido da vida, ou
metanoia nas palavras de Jung.
2

“Uma lei orgânica do Estado Brasileiro destinada a regulamentar os direitos assegurados às pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos que vivem no país”. (Dicionário da Língua Portuguesa).
3
Designação dado no presente estudo aos indivíduos que estão na faixa etária da terceira idade, que carregam
suas histórias e o tempo de uma vida.
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Muitos dos pacientes de Jung o procuravam em razão da falta de um
significado nas suas vidas, que não tinham conseguido encontrar nem na
ciência, nem na filosofia, nem na religião. Muitos adultos que não se voltam
para essa busca de significado, ao entrarem na segunda metade da vida
defrontam com um vazio existencial e passam a repensar o que fizeram, a
lamentar as oportunidades e os relacionamentos perdidos. Alguns pais
experimentam a síndrome do ninho vazio: quando os filhos saem de casa, ou
até mesmo antes, quando eles começam a namorar, entram em depressão ou
em um estado de ansiedade. Há pessoas que se agarram desesperadamente
à maneira como viveram anteriormente e negam o envelhecimento, tentando
esconder as mudanças. Vemos adultos comportando-se como eternos
adolescentes, procurando o mesmo tipo de autoafirmação de outrora, e até
mesmo competindo com os filhos que já cresceram.
A metanoia é novamente uma fase heroica, de enormes desafios. Uma época
em que muitos valores construídos e conquistados, e que tanto serviram ao
crescimento e à diferenciação, precisam ser deixados de lado. É necessário
permitir a morte do velho para que, outra vez, o novo tenha lugar. (GRIMBERG,
2003, p 176)

Durante a jornada de maior maturação da vida, a agilidade, a beleza, o vigor e a
força ganham menos importância em detrimento ao conhecimento adquirido ao
introjetar-se no tempo interno, uma aproximação maior com o inconsciente.
Poder ver a imagem real refletida pelas experiências e vivências e não se deixar
tragar pela quimera da juventude é exercer o direito personalíssimo do ato de
envelhecer. Entretanto, olhar-se com os olhos límpidos para a real imagem refletida
no espelho d’água, em muitos momentos, pode ser doloroso e incompreensível,
suscitando a presença de um profissional que possa o auxiliar a entender o seu trajeto.
Esta passagem do passivo para o ativo é uma transformação emocionante e
às vezes aterrorizante, sendo permitida, ampliada, fortalecida e
compreendida via materiais expressivos. E esta materialidade que registra,
constrói, 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 ao turbilhão de
imagens e ruídos dispersivos da multidão. E assim cada individuo em sua
singularidade terá um ou alguns materiais expressivos que serão mais
produtivos para o trabalho arteterapêutico, permitindo caminhar das “mãos
que nada podem fazer”, declarando ao mundo sua impotência, às “mãos da
materialidade e materialização”. Deste modo, o arteterapeuta estará
facilitando o surgimento de uma trama criativa, uma urdidura tecida pelas
próprias mãos no espaço receptivo do setting arterapêutico. No afeto que
pode comunicar, percorrendo o eixo do si - mesmo, uma rota que organiza e
ativa o processo criativo singular, religando o mundo interno/externo e, por
isso, abrindo novas formas de comunicação do mundo interno e a recriação
do ambiente (a) sua volta. (PHILIPPINI, 2013, p.62)
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A Arteterapia vem de encontro à indagações ao bem estar no envelhecer,
atuando no auxílio e no alargamento do campo psíquico, fazendo os idosos resgatar,
ressignificar ou criar novos significados para suas vidas, integrando qualidade,
liberdade e/ou compreensão de sua história. A utilização das linguagens e materiais
expressivos ajudam, portanto, na estruturação psíquica e com o ambiente,
possibilitando aos indivíduos voltarem-se para si e retornar mais atuantes em relação
à sua vida.
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CAPÍTULO II
2. ARTETERAPIA
Imagem 6 – Criatividade.

Disponível em: http://www.osgemeos.com.br/wp-content/uploads/2013/06/tela22-556x720.jpg
“...vi a circulação de meu
sangue escuro. vi a engrenagem
do amor e a transformação
da morte. vi o Aleph. de todos
os pontos. vi no Aleph
a Terra, e na Terra outra vez
o Aleph e no Aleph a Terra.
vi meu rosto, e senti vertigem e chorei, porque meus olhos
tinham visto aquele objeto
secreto e conjectural cujo nome
os homens usurpam mas que
nenhum homem contemplou:
o inconcebível universo.”
Jorge Luis Borges
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Este segundo capítulo abordará a Arteterapia como facilitadora, em todas as
fases da vida, na compreensão, estruturação, superação e transformação do ser
humano na busca de si, auxiliando-o na superação de suas impossibilidades de
enfrentamento dos traumas, angústia, conflitos e dores na sua longa jornada.
As imagens plasmadas no setting terapêutico são emanações da self, um vasto
campo

simbólico,

cheio de

significados,

a ser

revelado na

procura do

autoconhecimento, abrindo as tessituras criativas num diálogo entre inconsciente e
consciente. Ou seja, é prospectar a criatividade além do campo artístico como
potencial inerente a todo ser humano, e como esse fluxo criativo pode ajudar na sua
qualidade de vida. E, além disso, configura-se também na possibilidade de despertar
no idoso, que vive em instituições de longa permanência (popularmente “casas de
repouso), a sua criatividade, através do processo arteterapêutico, resgatando sua
história, autonomia e liberdade do Ser na fase mais madura da vida.
2.1 – ENTENDENDO A ARTETERAPIA
Na contemporaneidade, vive-se o momento da aceleração, da agilidade, dos
avanços tecnológicos, das relações epidérmicas, da ilusão que o homem detém o
controle sobre o tempo. Cada dia Cronos, o deus cronológico, sobrepujando Kairós,
o deus do tempo interior, afasta o ser humano do encontro consigo mesmo,
encobrindo suas potencialidades criativas. A cada amanhecer o ser humano torna-se
permissivo em abafar sua pulsão de criatividade, criando uma ilusão de produtividade
eem decorrência, afetando sua saúde emocional e psíquica.
Há muito, o ser humano vive alienado de si mesmo. As riquezas materiais, os
conhecimentos sobre o mundo e os meios técnicos de que hoje se dispõe,
em pouco alteraram essa condição humana. Ao contrário, o homem
contemporâneo, colocado diante das múltiplas funções que deve exercer,
pressionado por múltiplas exigências, bombardeado por um fluxo ininterrupto
de informações contraditórias, em aceleração crescente que quase
ultrapassa o ritmo orgânico de sua vida, em vez de se integrar como ser
individual e social, sofre um processo de desintegração. Aliena-se de si, do
seu trabalho, de suas possibilidades de criar e realizar em sua vida conteúdos
mais humanos.(OSTROWER,1976, p.6)

Então, falar em Arteterapia é falar sobre o caminhar da vida. É procurar auxiliar
o indivíduo na compreensão das suas complexidades, potencialidades e
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impossibilidades, impulsioná-lo a novas perspectivas no trilhar de sua jornada, em
meio ao comportamento moderno.
Imagem 7 – Caminhada.

Acervo pessoal do autor.

O ser humano constrói sua identidade através: da cultura; da sociedade em que
vive; pelo transitar diante das diversidades de convivência e postura, pelo seu modo
de agir; enfrentar ou anular-se frente às suas emoções; por suas memórias ancestrais;
e pela sua escuta da alma. Resumidamente, por determinantes fatores instintivos,
emocionais, afetivos e sociais que vão moldando a psique individual, tornando-o uno
dentro de toda a espécie. Porém, o indivíduo contemporâneo distancia-se, cada vez
mais, de suas heranças, criando espaços vazios na busca de sua totalidade e
ocultando sua inteireza.
Entrementes, somos lançados num jato de progresso que nos empurra para
o futuro, com uma violência tanto mais selvagem quanto mais nos arranca de
nossas raízes. Entretanto, se o antigo irrompe, é frequentemente anulado e
é impossível deter o movimento para frente. Mas é precisamente a perda de
relação com o passado, a perda das raízes, que cria um tal “mal-estar na
civilização”, a pressa que nos faz viver mais no futuro, com suas promessas
quiméricas de idade de ouro, do que no presente, que o futuro da evolução
histórica não atingiu. Precipitamo-nos desenfreadamente para o novo,
impelidos por um sentimento crescente de mal-estar, de descontentamento,
de agitação. Não vivemos mais do que possuímos, porém de promessas; não
vemos mais a luz do dia presente, porém perscrutamos a sombra do futuro,
esperando a verdadeira alvorada. (JUNG, 2015, p. 236)

Diante da violência do redemoinho em que os indivíduos encontram-se, e os faz
existir, no hiato construído com as raízes mais primordiais, na construção e
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reconstrução da psique, em meio ao turbilhão dos atos cotidianos, é preciso coragem.
Coragem para o enfrentamento, ponderação, compaixão e estruturação para as
sombras que emergem ao longo da jornada. Estas sombras seriam as dificuldades,
as dores e os traumas, que, não tratados, podem ser transformados em doenças da
alma.
Esta emersão pode se dá à partir do momento em que sofrimentos e conflitos
não compreendidos são ocultos, durante algumas passagens da caminhada.
Escondê-lo é, portanto, a impossibilidade de encará-lo, deixando para depois ou
procurando acreditar no seu esquecimento. Na maioria das vezes, essa atitude é
consciente, fazendo com que se torne mais potencializadora e ganhe vultos maiores
a serem enfrentados em algum momento da vida. Assim, as sombras, sempre vistas
com olhar negativo, vergonhoso, repressor e mal, precisam tornar-se presentes para
quem deseja conhecer-se melhor, ajudando-o no crescimento e reconhecimento da
totalidade do Ser.
Imagem 8 – Sombra.

Disponível em:
http://mymodernmet.com/wp/wpcontent/uploads/archive/sbQXKVCNro2ojm5hTUqz_1082128340.jpeg
Se a figura da sombra contém forças vitais e positivas, devemos assimilá-las
na experiência ativa, e não reprimi-las. Cabe ao ego renunciar ao seu orgulho
e à vaidade para viver plenamente o que parece sombrio e negativo, mas que
na realidade pode não o ser. Tudo exige, às vezes, um sacrifício tão heroico
quanto o de dominar uma paixão – mas em sentido oposto (JUNG, 2016,
p.230)
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A procura pela totalidade como ser humano pode ser utópica, mas o
autoconhecimento é o processo dessa busca que faz com que se caminhe para uma
personalidade mais ampla e amadurecida. Jung completa que “o ego deve ser capaz
de ouvir atentamente e de entregar-se, sem qualquer outro propósito ou objetivo, ao
impulso interior de crescimento”. (Ibdem, 2016, p.214)
A busca do entrar em contato consigo mesmo é um ato heroico que, em vários
momentos, torna necessária a ajuda de profissionais que possam auxiliar o indivíduo
no processo de enfrentamento, aceitação, transformação e superação das situações
traumáticas e dolorosas, em sua libertação para a grande jornada.
Sendo assim, temos a Arteterapia como campo de atuação no auxílio do
alargamento do campo psíquico, fazendo o indivíduo resgatar, criar novos significados
para sua vida, integrando qualidade, liberdade e/ou compreensão de sua história. A
utilização das linguagens e materiais expressivos ajuda na estruturação psíquica,
possibilitando ao paciente voltar-se para si e retornar mais atuante em relação à vida.
Em Arteterapia com abordagem junguiana, o caminho será fornecer suportes
materiais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos em
criações diversas. Essas produções simbólicas retratam múltiplos estágios da
psique, ativando e realizando a comunicação entre inconsciente e consciente.
Esse processo colabora para a compreensão e a resolução de estados
afetivos conflitivos, favorecendo estruturação e expansão da personalidade
através do processo criativo. Esses símbolos, presentes nas criações
plásticas, poderão estar também presentes nas imagens oníricas e, até
mesmo, no próprio corpo, através das alterações no funcionamento do
organismo, gerando as chamadas “doenças criativas”, que indicam a urgente
necessidade de reflexão e transformação de padrões de funcionamento
psíquico.” (PHILIPPINI, 2013, p. 15)

O arteterapeuta será um catalisador na ampliação desse campo simbólico,
através das produções imagéticas, possibilitando focos de organização e o
entendimento de si e dos tormentos que afligem o indivíduo. Tais produções são um
campo fértil de alargamento do psiquismo para sua compreensão, permitindo a
estruturação e a integração entre o self4 e o ego.
O processo arteterapêutico permite que, simbolicamente e de forma perene,
através das atividades expressivas diversas, sejam retratadas com precisão
as sutis transformações que marcam o desenrolar da existência,
documentando seus contínuos movimentos do vir a ser, que se configuram e
materializam conflitos e afetos. Ou seja, o conjunto de atos que
genericamente pode-se nomear por “fazer terapêutico” expressa a
singularidade e a identidade criativa de cada um. A descoberta gradual de
eventos psíquicos cujo significado antes obscuro, amplia possibilidades de
4

Arquétipo que representa a unidade dos sistemas consciente e inconsciente, funcionando ao mesmo tempo,
como centro regulador da totalidade da personalidade. (GRIMBERG,2003, p.231)
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estruturação da personalidade, ativa potencialidades e contribui para a
construção de modos mais harmônicos de comunicação, interação e “estar
no mundo. (Ibdem,2013, p. 14)

O processo arteterapêutico é um campo que, a cada dia, amplia-se mais, tornase mais conhecido, com mais visibilidade, favorecendo a reaproximação do indivíduo
com sua inteireza. Os símbolos produzidos no setting arteterapêutico são forças
intuitivas que indicam sinais a serem compreendidos ao longo da terapia, auxiliandoo na superação de traumas, doenças, conflitos, impossibilidades e, dessa forma,
favorecendo a luz do autoconhecimento. Sua atuação, através das linguagens
expressivas, ajuda-o no sentido de liberar seus impulsos mais primitivos, essenciais,
reprimidos, procurando dialogar com mais verdade entre o self e o ego, e,
parafraseando o compositor baiano Caetano Veloso, que “cada um possa descobrir a
dor e a delicia de ser o que é”.
Nessa dualidade, nesse confronto de emoções, na conexão com nossos
instintos, nas diversas percepções de se ver no mundo, de se estar no mundo, e de
se relacionar com o mundo, é que se cria o sentido da vida.
Em termos práticos, isso significa que a existência do ser humano nunca será
satisfatoriamente explicada por meio de instintos isolados ou mecanismos
intencionais como a fome, o poder, o sexo, a sobrevivência, a perpetuação
da espécie etc. Isto é, o objetivo principal do homem não é comer, beber etc.,
mas ser humano.(JUNG, 2016, p. 270)

E criar o sentido da vida é, portanto, descobrir a humanidade existente de cada
um, uma humanidade que perpassa pela existência do Universo, e, talvez, por isso
tantos símbolos durante os sonhos. Tais representações vêm dessa memória
universal, para auxiliar na longa jornada e aplacar muitas perguntas que, às vezes,
não se têm respostas, mas que carregam a força mítica e psíquica necessária ao
indivíduo, naquele momento. E essa ponte de ligação com toda essa força primordial,
com todo o universo que o indivíduo traz, está guardada em seu inconsciente.
Assim, uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa
além do seu significado manifesto imediato. Esta palavra ou esta imagem tem
um aspecto “inconsciente” mais amplo, que nunca é precisamente definido
ou inteiramente explicado. E nem podemos ter esperanças de defini-lo ou
explicá-lo. Quando a mente explora um símbolo, é conduzida a ideias que
estão fora do alcance da nossa razão. (Ibden, 2016. P.19)
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Imagem 9 - Inconsciente

Disponível em:
http://cadernodecinema.com.br/blog/wpcontent/uploads/2015/09/1998_histoires_du_cinema_3-2.jpg

Com a análise das produções imagéticas, torna-se possível observar de forma
mais focal o campo simbólico que se abre. Então, o self manifesta-se ganhando a
liberdade para comunicar as dores, agruras e revelar os segredos da sua Caixa de
Pandora (Anexo A). Diferentemente ao mito grego, sua abertura resgata a esperança
da transformação, da autonomia e da liberdade do Ser.
O arteterapeuta deve ser um cuidador desse diálogo de compaixão junto ao seu
paciente para que emerjam das profundezas inconscientes os monstros que
atormentam a jornada heroica, criando suportes adequados para que tais símbolos
possam ganhar significados pertinentes ao herói. Philippini fala sobre o arteterapeuta:
O arteterapeuta, neste contexto, é acompanhante privilegiado de um
processo de transformação que ganha consistência a partir da criação
plástica. Assim, um símbolo, em dado momento, é a imagem-guia que unirá
o inconsciente à consciência e, com esta mediação, através do
desenvolvimento do trabalho de criação materiais expressivos abrange
inúmeras possibilidades, pois procura atender à singularidade de quem cria,
funcionando como instrumento para estimular a criatividade e posteriormente,
desbloquear e trazer à consciência informações guardadas na sombra. Estas
informações representam o lado obscuro, desconhecido ou reprimido da
psique humana que, quando é trazido à consciência por meio do processo
arteterapêutico, contribui para a expansão de toda a estrutura psíquica.
(PHILIPPINI, 2013, p. 17)

As produções plásticas emergidas dentro do setting arteterapêutico são
plasmadas do inconsciente, por isso o material sugerido a ser trabalhado pelo
arteterapeuta deve ser indicado com criatividade e atenção. Os materiais terapêuticos
a serem explorados são condutores no favorecer à criatividade e aos objetivos de
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modo que cada material possa, também, contribuir à superação de um psiquismo
fragilizado ou doentio. Então, toda produção plástica deve ser vista como um processo
criativo, com suas singularidades, subjetividades e potencialidades. Arte com um
prisma mais abrangente, sem valoração de atributos estéticos, técnicos e/ou
acadêmicos. Arte como expressividade, arte como compaixão, arte com paixão. Uma
seara que apontará os lugares tênues a serem explorados, os lugares sagrados a
serem penetrados e os lugares lúgubres a serem superados.
Recuperando seu potencial criativo, que é fruto de seu processo de trabalho
e de crescimento contínuo, o homem criador toma posse da matéria-prima
essencial ao seu processo transformador psíquico e plástico, imaterial e
material, de sua identidade e de sua forma. Então, o indivíduo – em processo
arteterapêutico – conhece e reconhece seus conteúdos conscientes e
inconscientes e, nesse movimento transformador, busca a integração,
restaurando, reformando, reaproveitando e reciclando, por meio
exclusivamente do material psíquico e plástico que está ao alcance de suas
mãos, exatamente como um bricouleur. (PHILIPPINI 1, 2013, p.23)

Num setting arteterapêutico, os materiais plásticos, apresentados pelo
arteterapeuta, a serem investigados são partes integrantes no auxílio para o
autoconhecimento do cliente. E, abrangendo ainda mais essa gama de possibilidades,
a percepção e a emoção são mananciais a serem explorados pelo corpo, assim como
a intuição, um veículo, e o conhecimento, a luz do entendimento para um novo olhar
sobre si. Então, os materiais plásticos e as linguagens expressivas desenvolvidas
durante um processo arteterapêutico são agentes facilitadores para a fluidez da
energia psíquica. Sua interação ajuda no contato com a sua percepção visual, tátil,
auditiva, olfativa e degustativa, exploradas através das texturas, cores, volumes,
densidade, leveza, fluidez, aridez, resistência, maciez, aspereza, cheiros, sons, entre
outros. Deverá estabelecer abertura para o imaginário, o fantástico, o onírico, o lúdico,
com liberdade de expressar-se sem críticas. O diálogo desenvolvido entre o indivíduo
e o objeto, entre o self e o ego, apresentado na forma imagética é o processo criativo.
Este processo criativo seria uma elaboração da reconstrução do indivíduo através da
análise, organização, estruturação, intervenção e, principalmente, da transformação
do objeto.
Em Arteterapia, através do manuseio e experimentação de materiais plásticos
diversos nas múltiplas modalidades expressivas, em atmosfera acolhedora e
protegida, facilita-se o resgate destas possibilidades e auxilia-se o despertar
da sensorialidade e da percepção e permite a vivência de momentos mais
soltos e lúdicos. Ao explorar texturas, formas, curvas, cavidades, pontas, no
reconhecimento da singularidade de cada material expressivo, somos
beneficiados por suas propriedades terapêuticas e teremos em consequência
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o desenvolvimento de algumas habilidades adormecidas. (PHILIPPINI, 2013,
p.62)

Como um arqueólogo, o arteterapeuta precisa ir removendo com cuidado as
camadas do ego para, aos poucos, irem se descortinando e revelando as imagens
inconscientes. E tais imagens fornecem seus artefatos através de uma lembrança, de
uma palavra, de um sonho. São materiais para a reconstrução da história do Ser, de
trazer à luz o seu entendimento e ser revisitada com tranquilidade. Tudo faz parte de
um processo cauteloso que “evidencia o trabalho com o inesperado, com aquilo que
se apresenta com o que se tem à mão, com um adaptar-se às circunstâncias”.
Philippini compara este processo com o “sentido abordado na antropologia, onde
sempre trabalhamos com o inesperado, com o novo trazido a cada sessão pelo
paciente”. (PHILIPPINI 1, 2013, p.13)
Imagem 10 - Sambaqui

Autor: Eugene Sergeev / Alamy Stock Photo.

Para que funcione, as estratégias a serem utilizadas dentro do setting devem ser
forjadas com criatividade pelo arteterapeuta. Sua utilização e manejo também vão de
encontro às necessidades criativas do cliente, num diálogo sutil, elaborado,
cuidadoso, respeitoso e de compaixão. Sendo assim, o uso da palavra torna-se
dispensável durante a elaboração do descortinamento das imagens que afloram, após
camada a camada de desvelamento do self. O silêncio, portanto, contribui para a
escuta da alma, para que o ego não possa encontrar meios seletivos e defensivos de
escolher o caminho do fluxo da self. A partir do material descoberto, sua riqueza virá
da assimilação do consciente.
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A criatividade é um religare, um “comportamento moral e intelectual que é
resultado dessa crença. Reunião dos princípios e/ou rituais particulares a um grupo
social, determinado de acordo com certos parâmetros, concebidos a partir do
pensamento de uma divindade e da sua relação com o indivíduo. (Dicionário da Língua
Portuguesa). Com a essência individual de cada um, e uma bússola para o presente.
Desde os registros de povos ancestrais, ela se faz presente através de imagens que
perpassaram ao tempo e das que vão sendo construídas por diferentes culturas, além
das individuais. Essas imagens orientaram e, continuam a orientar o ser humano em
suas angústias, na procura por respostas para a criação do Universo, pelo sentido de
compor junto com a sua existência, para criar seu sentido de viver. Entretanto, é
preciso ativá-la, estimulá-la em todas as fases da vida. Durante a infância, esse
território é recheado de estímulos que, aos poucos, vão ganhando menos importância
e, na fase da maturidade, beiram quase ao esquecimento. Em idosos que vivem
permanentemente, em casas de repouso, e que na maioria, são ignorados, acentuase o grau de isolamento e deterioração do seu psiquismo.

2.2 CRIATIVIDADE
Desde os tempos remotos, o ser humano já expunha sua criatividade nas antigas
cavernas. Como por exemplo, ao desenhar do seu imaginário as primeiras pinturas
paleolíticas, como bisões, cenas de caça e a própria representação do animal ao
cobrir-se com pele de animais para ter proteção e ser bemsucedido em sua jornada.
Jung, em seu livro O Homem e seus Símbolos, explana muito bem: “assim, as
reproduções realistas dos animais eram enriquecidas por elementos de magia e
ganhavam significação simbólica: tornavam-se a imagem da essência viva do animal”.
Então, podemos constatar que a criatividade é inerente à vida de todo o ser
humano, uma vez que ela parte das camadas mais profundas da mente, do
inconsciente e que esse imaginário cria, também, uma correlação com o ambiente,
com a consciência. Tais imagens são representações simbólicas, como são os
registros visuais em um setting arteterapêutico com abordagem junguiana. Essas
emanações psíquicas indicam caminhos a serem trilhados com mais tranquilidade a
partir do momento em que se consiga compreender os sinais indicados.
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Trata-se, pois, de possibilidades do homem que se convertem em
necessidades existenciais. O homem cria, não apenas porque quer, ou
porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer, enquanto ser
humano, coerentemente, ordenado, dando forma, criando. Os processos de
criação ocorrem no âmbito da intuição. (OSTROWER, 1986, p. 10)

Imagem 11 – Tempos Ancestrais

Disponível em: http://not1.xpg.uol.com.br/wp-content/uploads/2011/05/Serra-Capivara-PinturaRupestre.jpg

Evolutivamente, o ser humano foi desenvolvendo sua psique e sua consciência,
criando o ambiente social e cultural a partir de sua aproximação e convivência com
outros seres. Como um organismo vivo, ele continua a viver em constante processo
de transformação.
O conjunto corpo-mente possui um altíssimo grau de organização e
estruturação, fruto de centenas de milhões de anos de evolução. A pessoa
que improvisa não opera a partir de um vácuo, mas de três bilhões de anos
de evolução orgânica: tudo o que já fomos está codificado em algum lugar
dentro de nós. Além dessa longa história, temos algo mais que recorrer: o
diálogo com o Ser – um diálogo que não se estabelece apenas com o
passado, mas com o futuro, com o ambiente, e com o divino que existe dentro
de nós. (NACHMANOVITCH, 1993, p.34)

O tempo cronológico na contemporaneidade, delimita, cria metas, ritmos a serem
cumpridos, dificulta o olhar para si mesmo, para a escuta de sua subjetividade. A
criatividade é o estado de comunicação com todo o histórico coletivo da humanidade
e da subjetividade individual de cada indivíduo. A pulsão criativa vivenciada, organiza,
refaz, reflete, transforma, transmuta e torna-o consciente do sentimento da vida.
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O vício de considerar que a criatividade só existe nas artes deforma toda a
realidade humana. Constitui uma maneira de encobrir a precariedade de
condições criativas em outras áreas de atuação humana, por exemplo, na da
comunicação, que hoje se transformou em meros meios sem fins, sem
finalidades outras do que comerciais. Constitui, certamente, uma maneira de
se desumanizar o trabalho. Reduz o fazer a uma rotina mecânica, sem
convicção ou visão ulterior de humanidade. Reduz a própria inteligência
humana a um vasto arsenal de informações “pertinentes”, não relacionáveis
entre si e desvinculadas dos problemas prementes da humanidade. Nessas
circunstâncias, como poderia o trabalho ser criativo, pois não só se exclui do
fazer o sensível, a participação interior, a possibilidade de escolha, de
crescimento e de transformação, como também se exclui a conscientização
espiritual que se dá no trabalho através da atuação significativa, e sobretudo
significativa para si em termos humanos. (OSTROWER, 1986, p. 39)

A pulsão criativa faz com que o indivíduo saiba trafegar pelo imponderável da
vida, ganhando confiança, enfrentando os desafios, tornando-se maleável às
diversidades, sendo resiliente diante às dificuldades. Quanto mais estiver atento à
escuta interna, com meios de deixá-la manifestar-se e ser compreendida pela
consciência, mais harmônico e livre será o ser humano.
As poderosas forças do inconsciente manifestam-se não apenas no material
clínico, mas também no mitológico, no religioso, no artístico e em todas as
outras atividades culturais por meio das quais o homem se expressa.
Obviamente, se todos os homens receberam uma herança comum de
padrões de comportamento emocional e intelectual (que Jung chamava de
arquétipos), é natural que os seus produtos (fantasias simbólicas,
pensamentos ou ações) aparecem em praticamente todos os campos da
atividade humana.” (Franz, M. L. von - conclusão APUD Jung, 2016, p.399)
Imagem 12 - Sonhos

Disponível em: http://www.masc.sc.gov.br/arquivosSGC/CAT_171836Acervomasc_0901.jpg
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Bloquear a criatividade é cercear a riqueza de subjetividades e complexidades
que o ser humano carrega, é incapacitar a compreensão de sua rede de símbolos e
significados universais que uma imagem pode carregar, bem como, assim os vários
sentidos ali representados na tentativa de ajudar o indivíduo a entender-se são
boicotados. Nachmanovitch diz existir “uma vitalidade, uma força vital, uma energia,
uma vivacidade que é traduzida em ação por seu intermédio, e, como em todos os
tempos, só existiu uma pessoa como você, essa expressão é única”. Se toda essa
vitalidade existente, for bloqueada pelo indivíduo, ela jamais acenderá por intermédio
de qualquer outra pessoa, apagando-se completamente. (Graham, Martha apud
Nachmanovitch, 1993, p.33)
Por essa força vital, ou expressão, ser única, torna uma imagem produzida por
uma pessoa também única. Ela expande a força motriz que palavra alguma pode
ocupar. É um espaço de potencialidades, de interligação do inesgotável Universo
interior ao ambiente, o que guiará a forma em como lidar, comunicar, apresentar,
pensar e enfrentar o mundo, pensando o ser humano como integrante dessa rede. A
palavra procura organizar, entender, aprender, comunicar, mas é a imagem que brota
desse mar sem fim do inconsciente, e que traz o sentido existencial para o homem.
Interesso-me, desde então, sobre as condições das possibilidades de estar
no interior da imagem, dentro dos seus processos de construção
(fundamentalmente a questão é sempre o que é o espaço e como posso estar
dentro da imagem já que eu a modulo do meu interior). Essa imagem
(fotográfica) é moldada, instalada, trabalhada na subjetividade, pois sei que
uma construção do real está em jogo, e aí está um ponto fundamental de toda
a pesquisa. Nesta relação com o visível, a imagem acaba designando o lugar
da prática, uma posição, um espaçamento dessa imagem através dos seus
modos de apresentação. Quando falo aqui em imagem, quero ampliar sua
definição primeira, ela me interessa também como o fenômeno psíquico
consistindo na reaparição de uma sensação já experimentada (na ausência
do objeto que lhe deu origem). As sensações da escuta, do gosto, do cheiro
e do tocar possuem também suas imagens. Pensamos que é dentro desse
âmbito de questionamento que Sartre³ elabora que a imagem é um certo tipo
de consciência, que ela é um ato e não uma coisa, que ela é consciência de
alguma coisa. (FRANÇA, p.1605, 2007)
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CAPÍTULO III
PELA FRESTA

Se maturidade é fruto da mocidade e velhice é resultado da maturidade, viver é ir tecendo
naturalmente a trama da existência. Processo tão enganosamente trivial para aquele que o vive, tão
singular para quem o observa. Tão insignificante no contexto da história humana.
Lya Luft.

Este capítulo abordará as Instituições de Longa Permanência para Idosos, ILPIs,
procurando compreender a sua função e a prospecção de como a sociedade e o
residente as veem. A contemporaneidade parece fazer sua interpretação como algo
advindo do mundo das sombras, por não ampliar sua visão sobre o tema, por não
querer integrá-lo ao seu dia a dia como mais uma experiência de vida a ser trilhada,
relegando os idosos ao esquecimento e sem os suportes adequados à compreensão
de sua nova condição de vida. Enquanto isso, ao idoso residente é calada a sua voz,
sua autonomia e sua criatividade, somada às transformações do seu processo
individual.

3.1 A IMAGEM E SEUS RESIDENTES
O Brasil sempre foi considerado um país de jovens, que, aos poucos, vêm
envelhecendo e aumentando o número da população idosa. Há de se pensar que
lugar ocupa e/ou virá ocupar, num futuro breve, essa grande quantidade de senhores
e senhoras do tempo que atingiram o seu maior grau de maturidade. De que forma a
sociedade vem pensando e se organizando para suprir essa demanda? O envelhecer
perante nossa constituição passou a ser considerado às pessoas a partir dos 60 anos,
mas hoje a sociedade mudou, pois houve uma mudança qualitativa no
desenvolvimento humano, postergando para bem mais adiante a longevidade do
público alvo aqui referido. Além disso, muitos idosos que tinham suas casas ou de
seus familiares, para serem considerados como um lar, se veem a frente de novas
mudanças. Muitos não possuem mais capacidade física para morarem sozinhos, e a
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opção com a família, em boa parte delas, torna-se inviável, devido a questões do ritmo
de vida e de trabalho.
Embora a legislação brasileira estabeleça que o cuidado dos membros
dependentes deva ser responsabilidade das famílias, este se torna cada vez
mais escasso, em função da redução da fecundidade, das mudanças na
nupcialidade e da crescente participação da mulher - tradicional cuidadora no mercado de trabalho. Isto passa a requerer que o Estado e o mercado
privado dividam com a família as responsabilidades no cuidado com a
população idosa. Diante desse contexto, uma das alternativas de cuidados
não-familiares existentes corresponde às instituições de longa permanência
para idosos (ILPIs), sejam públicas ou privadas. No entanto, a residência em
instituições não é uma prática comum na sociedade brasileira.
(...) A falta de informações sobre essa modalidade de serviços, bem como a
expectativa de que a sua demanda tende a crescer, foi a principal motivação
para a realização da pesquisa nacional, de caráter censitário. (Camarano,
kanso, 2010)

Com essa mudança social, as instituições de longa permanência para idosos
surgem a partir dos anos 2000 com o objetivo de atender a terceira idade em situação
de desemparo financeiro ou familiar, como aqueles que necessitavam de ajuda para
o desempenho de suas atividades diárias. Ainda hoje, encontram-se na literatura e na
legislação outras formas de referir-se a ela, como casas de repouso, clínica geriátrica,
asilos e abrigos. Nessa diversificação de referências, a Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia sugeriu a adoção do termo ILPIs. Mesmo com o crescente
número de instituições, muitas pessoas ainda as veem como meros lugares
depositários de pessoas carentes e desassistidas. Ainda se guarda a imagem dos
antigos asilos, com o mesmo tratamento também dado aos manicômios e leprosários,
sendo lugares de depósito de pessoas improdutivas e à margem da sociedade.
Imagem 13 – Pela Fresta

Disponível em: https://s-mediacachak0.pinimg.com/736x/34/a4/ac/34a4ac2e096610486d68dd7b6a82917c.jpg
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Num mundo sanitariamente perfeito, a velhice é transformada em doença que
precisa ser debelada. Não existe lugar reconhecido para os idosos porque
estes não correspondem ao ideal de pessoa em perfeitas condições. Eles são
recolhidos nos asilos e clínicas, porque são um estorvo num mundo
organizado para a produtividade. São escondidos do convívio porque
estampam, no seu rosto, as rugas da velhice que incomodam o estereótipo
cultural da eterna juventude. (JUNGES, 2004)

Parafraseando Lia Luft, em seu livro Perdas e Ganhos, o ser humano precisa
superar a ideia de que está meramente correndo para o seu fim, e esse é o seu
fantasma mais destrutivo, porque esse sentimento alimenta-se do terror do indivíduo
e cresce incontrolavelmente porque oportuniza o vazio interior de lhe conceder um
espaço extraordinário.
Por isso, a velhice pode ser equiparada pela modernidade ao arquétipo da
sombra, dentro da psicologia junguiana e cabe ao indivíduo enfrentá-la e transformála em algo produtivo.
Depende muito de nós mesmos a nossa sombra tornar-se nossa amiga ou
inimiga. Como os sonhos da casa inexplorada e do malfeitor francês
exemplificaram, nem sempre a sombra é necessariamente um elemento de
oposição. Na verdade, ela se parece com qualquer ser humano com que
temos de nos relacionar: segundo as circunstâncias, algumas vezes cedendo,
outras resistindo, outras, ainda, dando-lhe amor. A sombra só se torna hostil
quando é ignorada ou incompreendida. (JUNG, 2016, p.229)

É preciso trazer à luz a questão do envelhecer e das instituições de longa
permanência, públicas e privadas, a fim de garantir ao idoso a assistência devida pelo
Estado e pela sociedade, construindo um novo paradigma sobre o envelhecimento.
Para que se possa chegar ao estágio mais avançado da vida, como residente em uma
instituição, com os direitos assegurados, com profissionais capacitados a fim de
promoverem além do bem-estar social, o bem-estar psíquico, nesse caso com o
auxílio da Arteterapia. Com isso, a atuação dos arteterapeutas poderá facultar a esses
senhores do tempo a oportunidade de desenvolver e resgatar a sua psique criativa,
tornando-os mais saudável perante às transformações ocorridas e ajudando-os a
promoverem o encontro a uma vida bem vivida, elaborando com tranquilidade a sua
jornada de individuação.
No entanto, para que idosos possam expressar-se de modo condizente com
seus talentos e possibilidades, é preciso antecipar suas necessidades e dar
respostas flexíveis às suas demandas e preferências, respeitando e
atendendo às características específicas do seu envelhecimento.
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Assim na dimensão de sua singularidade, o longevo necessita informar como
quer ser visto e tratado, já que cada indivíduo envelhece com seus Lugares
de Memórias particulares, seus afetos, sonhos, tristezas e frustrações,
precisando ser aceito e reconhecido nestas suas peculiaridades e, também,
em seus achaques e limitações físicas decorrente de sua senescência.”
(PHILIPPINI 2015, p.39)

Enquanto a grande sociedade ainda parece não querer olhar para o avançar da
idade, o idoso procura encontrar o seu lugar nessa sociedade que o rejeita. Em seu
livro O Desenho do Idoso, Nancy Rabello cita Erik Erikson, que estabeleceu oito
estágios do desenvolvimento humano e cujas citações aqui se referem ao estágio da
vida do idoso.
6. intimidade versus isolamento – este estágio é o marco para os que estão
envelhecendo. Nessa etapa, os indivíduos de mais idade começam a
questionar o que lhes é importante, o que é essencial para suas vidas nesse
momento;
7. produção versus estagnação – se durante a vida o indivíduo pode cultivar
e cuidar de si e dos outros, irá colher o que plantou até essa etapa da sua
vida. Este estágio, apresenta os frutos que foram plantados durante a vida
até este momento;
8. integridade do ego versus desespero – nesse estágio, parece-me que
podemos rever as etapas de nossa vida. Sendo assim, quando a vida foi bem
vivida, há uma organização do ego e não há o desespero pela proximidade
da morte. Cada indivíduo tem seu processo único e singular de envelhecer,
pois sua vida também é única e singular, mesmo estando em uma sociedade,
isso porque temos diferentes estilos de vida. (Rabelo, Nancy APUD Erik
Erikson, p.24, 25, 2015)

Então, o sentido da vida para os indivíduos da terceira idade depende de como
eles se veem na sua longa jornada. Se sua trajetória cumpriu seus anseios, isso faz
com que possam se sentirem realizados, mas, ao contrário, um trilhar menos
satisfatório, pode levá-los a findar no fracasso. Por essas tortuosas tempestades
passam todos, como um barco à deriva, que perdeu a bússola que o nortearia para
um lugar seguro, assim os idosos também enfrentam os fantasmas advindos da
escuridão. Há de lembrar que seu corpo precisa ser novamente reconhecido, que o
tempo de expansão se volta para um tempo de retração, da sua aproximação com o
inconsciente, do aumento das impossibilidades e das intempéries da vida. Somam-se
ainda a sua nova residência, nesse caso a ILPI, obedecendo à novas regras de
convívio e ao favorecimento da perda de autonomia e identidade.
As ILPIs deveriam oferecer suportes mais adequados para garantir ao seu
público uma continuação natural do ritmo da vida, como mais espaços de lazer, de
contato com a natureza, de maior integração ao bairro e suas atividades, com mais
profissionais capacitados no auxílio aos residentes para auxiliá-los a enfrentar e
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desenvolver-se frente às suas novas impossibilidades, sejam elas físicas ou
emocionais, e ao fortalecimento de suas potencialidades.
[...]vale re-lembrar que nesta travessia, tudo está sempre em movimento e
transformação ...Estamos todos inseridos nas mesmas equações vitais:
plenitude e finitude, limites e horizontes, asas e raízes, medo e
coragem,apatia e determinação.(PHILIPPINI, 2012)

Por isso, torna-se urgente a pauta do envelhecer nas mais diferentes esferas,
tanto pelo crescimento do público alvo, como a garantia do direito à vida com respeito.
A princípio, tais instituições foram criadas para suprir as necessidades de um público
em situação de pobreza, problemas de saúde e sem amparo social, mas, devido ao
grande aumento do número de pessoas da terceira idade, as ILPIs foram crescendo
em todo país, incluindo as privadas. Faz-se, cada vez mais, necessário e urgente as
discussões referentes a expansão de atuação e melhorias dessas instituições, a fim
de minimizar as dificuldades e implantar rotas novas para o cuidado e acolhimento a
esses senhores do tempo. No ano de 2005, por exemplo, foi criada a resolução RDC
nº283 pela ANVISA, aprovando o regulamento técnico que definiu normas de
funcionamento das ILPIs. Mesmo com esta resolução RDC garantida, ainda há muito
a se fazer para que os direitos com a terceira idade sejam assegurados e ampliados.
Ao ler o decreto, pode-se verificar que se está aquém do que lá está salvaguardado.
Conforme as condições gerais citadas no item 4:
4. Condições Gerais
4.1 - A Instituição de Longa Permanência para Idosos é responsável pela atenção ao
idoso conforme definido neste regulamento técnico.
4.2 - A instituição deve propiciar o exercício dos direitos humanos (civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais e individuais) de seus residentes.
As condições citadas acima ilustram, muito pouco, o longo caminho que ainda é
preciso percorrer para que os residentes recebam a atenção devida às suas
necessidades e expectativas. Muitos, ou a grande maioria, que ali residem não
tiveram uma escolha pessoal ou um suporte adequado de adaptação, aceitação e
integração a essa nova vida. Com a acuidade interpretativa, na leitura dos dois artigos
acima, pode-se reiterar a premissa do direito humano, o direito à liberdade básica a
todos os seres humanos e a igualdade perante a lei. Então, é preciso um caminho
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mais humano, igualitário, qualitativo e de compaixão, para com esses residentes que
estão prestes a cortar o fio da roca com que tecem a vestimenta da vida.
Imagem 14 – As Parcas.
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Há uma complexidade para quem vivencia um envelhecimento dentro dessas
instituições. Há uma nova organização interna a ser construída, uma desconstrução
cultural sobre o simbolismo que carregam as ILPIs e há também, em sua maioria, um
ressignificar para a sua existência.
Ser velho é uma travessia da nossa existência que acontece a todos, portanto
é uma etapa e não um fim ou o fim, é um momento tanto quanto o é a infância,
a adolescência ou a vida adulta. Acontece que este momento nos parece
mais denso, mais pesado por acontecer depois de passarmos por muitas e
diferentes situações em nossas vidas e porque, nessa etapa, as pessoas se
sentem mais cansadas, menos dispostas, mais fragilizadas. (RABELLO,
2015, p.28)

Diante de tantas mudanças em vários níveis pessoais, o idoso residente em
uma ILPI se vê à frente de redefinir seus vínculos afetivos com outros desconhecidos
que não construíram um laço no passado, além de estarem inseridos em um ambiente
impessoal e, muitas vezes, inóspito. Como reconstituir seus vínculos no cotidiano sem
mais sua referência ou apoio familiar? Como manter a autonomia e independência
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quando a terceira idade é tratada de maneira pasteurizada? Em muitos casos, todo
esse processo acarreta traumas e perturbações, como sentimento de perda, conflito
familiar, isolamento, falta de autonomia e liberdade, solidão, agravamento dos
quadros de saúde e muito mais. Para refletir sobre a qualidade que se quer realizar e
praticar junto ao idoso, deve-se respeitar as individualidades e particularidades de
cada indivíduo.
O termo qualidade, numa análise semântica, remete ao caráter de um objeto.
Definir a qualidade de algo implica atribuir valores, estabelecer um nível bom
ou ruim. Contudo, essa compreensão é subjetiva, depende do referencial e
critérios considerados na avaliação. Por isso, o que é considerado como boa
qualidade para um indivíduo pode não ser necessariamente para outro.
(ALMEIDA et al, 2012).

Então, com perspectivas tão peculiares e muitas variantes conforme épocas,
culturas, países e classes sociais, a qualidade de vida seria a percepção do indivíduo
em seu contexto e suas expectativas, frustrações, objetivos, conquistas, anseios, ou
seja, o caminho do autoconhecimento? Mas, na contemporaneidade, parece não
haver espaço para o desapego de si mesmo e uma relação de troca e escuta com o
outro. Atropela-se como se é atropelado por Cronos. Em relação ao idoso, isso se dá
de forma mais agressiva e agravante. Philippini diz que a “indiferença, a
superficialidade e o egocentrismo que pautam interações humanas, de um modo
geral, excluem o idoso do convívio cotidiano, pois, para estar com eles, é preciso
tempo, atenção e disponibilidade. (PHILIPPINI, 2015, p.71)
Para amenizar esta situação, Philippini em seu pensamento constrói com três
palavras: tempo, atenção e disponibilidade, um tripé de sustentação para o cuidar, de
maneira generosa e acolhedora, trocando, aprendendo e interagindo com o outro.
Perceber a riqueza do tempo construído, e assim espalhar a densa névoa que ainda
encobre o envelhecimento a fim de deixar que o Sol da tarde os aqueça.
A tarde da nossa vida é o período da meia-idade onde existem mudanças
físicas, mas, para Jung, as mudanças primordiais são as da vida interior, pois
há uma mudança na incidência dos raios solares, significando uma mudança
de valores até então não valorizados no período anterior, da nossa manhã.
Os valores da tarde seriam a sabedoria, a guarda dos segredos e das leis,
assim como a descoberta e o desenvolvimento de potencialidades, que, até
então, eram latentes, que levarão ao caminho de aprimoramento de cada
indivíduo. (RABELLO, 2015, p.18 e 19)
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Resgatar a ancestralidade e enxergar a alumiação dos seus antepassados fará
com que a sociedade contemporânea possa elaborar as mudanças necessárias, com
maior empenho e agilidade sobre as questões do envelhecer, e ao cumprimento das
leis em vigor e das transformações que ainda se fazem urgentes nas ILPIs.
A arte foi e continua sendo um campo salutar no resgate das potencialidades,
do vigor, das mudanças e transformações, tanto no indivíduo como na sociedade.
Essa pesquisa é sobre a temática do indivíduo no envelhecer, mesmo sabendo que
sua composição como ser humano também se constrói junto ao meio em que ele vive,
e que sua arte, nesse contexto, não é vista a partir de um conceito estético, mas sim
como catalisador de suas emoções, sentimentos, intuições e conhecimentos, dando
ao indivíduo a percepção de Ser. Através da arte, podemos recriar novos olhares e
transformá-los. Então, empregar a Arteterapia dentro das ILPIs amplia as condições
para que o idoso possa se ver em sua individualidade, e com possibilidade de
mudanças em sua vida.
Em nosso ofício de arteterapeutas, nossas redes oferecem, além da
interlocução, a imagem, a forma, a cor. As redes produzidas com ajuda dos
arteterapeutas podem multiplicar as possibilidades de interação
intergeracional, pois, em cada “setting” arteterapêutico, será disponibilizado
tempo e lugar para que o indivíduo que envelhece possa ver-se, rever-se,
compreender-se, transformar-se. A produção criativa e simbólica
materializará o fio para a saída do labirinto feito de exclusão e indiferença,
mantendo a rota segura para múltiplas travessias e prazerosas passagens de
portais. (PHILIPPINI. 2015, p.88)

Um bom caminho tem sido percorrido na melhoria das condições de vida desses
senhores do tempo nas ILPIs, e a Arteterapia tem contribuído nessa pulsão criativa,
quando aplicada e relatada nas experiências vividas dentro das instituições. Este tema
será abordado no próximo capítulo, a partir de um exemplo, com um grupo de idosos,
moradores em uma ILPI que vem sendo assistido por um arteterapeuta em formação.
Enquanto isso, que se aprenda a reconhecer Kairós, a escutar o seu tempo interior.
Esse ciclo que chamamos envelhecer continua sendo um hiato dentro da
contemporaneidade que estabelece suas diretrizes pautadas no olhar narcísico, no
culto ao corpo jovem e belo e no embotamento da criatividade, como se este fosse o
retardatário e o desvio dos objetivos de querer abarcar o tempo das conquistas. A
Arteterapia é o condutor de transformação, de poder enxergar-se e enxergar como o
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desgaste é uma forma de beleza, perceber e entender o carcomido pelo tempo, como
um WABI-SABI.
WABi quer dizer quietude, e SABI, simplicidade. Trata-se de uma percepção
muito antiga sobre estética e beleza, expressando uma visão de mundo
oriental, que abrange a aceitação da transitoriedade e da imperfeição.
Caracteriza-se por valorizar o que é simples e despojado.
Tem conexões com o preceito bastante difundido do Zen Budismo, o de
desapego. No contexto wabi-sabi, a produção artística pode ser rústica,
natural, monocromática. Não há intervenções drásticas nem espalhafatosas,
e tudo acontece mediado pelo constante e sutil fluxo do tempo e suas ações.
A estética WABI-SABI reconhece a beleza das coisas imperfeitas,
impermanentes, incompletas e não convencionais. (PHILIPPINI, 2015, p. 12
e 13)
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CAPÍTULO IV
SENHORES DO TEMPO

Não sei mais calcular a cor das horas.
As coisas me ampliaram para menos.
Manoel de Barros.

O Último capítulo deste estudo abordará o relato experiencial com um grupo de
idosos em processo arteterapêutico, residentes de uma ILPI, na zona norte da cidade
do Rio de Janeiro. Será relatado como a pulsão criativa, mesmo despertada
embrionariamente, favoreceu na sua percepção como sujeitos, em cada integrante do
grupo, abrindo possibilidades transformadoras a estes senhores e senhoras do tempo.
4.1 A CASA AMARELA E SEUS MORADORES
Em uma tranquila rua no bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro, há
uma casa na cor amarela, como tantas outras casas; mas esta é uma residência
permanente de vários idosos, aqui chamados de Senhores do Tempo. Foi nesta ILPI
que houve a união de um grupo de 10 idosos, em sua grande maioria de
nonagenários, com diferentes debilidades devido ao avanço da idade, como: visão e
audição comprometidas, instabilidade motora, problemas de esquecimento da
memória, e que vivenciaram o uso da Arteterapia como propulsora de melhorias em
sua autoestima e no seu relacionamento com o cotidiano que os cercava.
A direção de um trabalho com a população idosa deve, sobretudo, incentivar
o encontro com o potencial criador e com as independências física e
psicológica. A ciência atual vem apontando este como um meio privilegiado
de o idoso obter bem-estar e atividade. Pode-se até dizer que uma das
chaves para uma velhice saudável está na harmonia da expressão dos
sentimentos e no que o idoso faz para manter em atividade mente e corpo.
(SOUZA, 2005, p.36)

O idoso, cada vez mais com o avançar dos anos e a progressão das limitações
fisiológicas, necessita do auxílio de outras pessoas para os seus afazeres. Mas é
importante que esta nova fase de dependência criada em favorecimento às suas
limitações, também possa ter profissionais para auxiliá-los na estimulação do seu
processo de adaptação e superação à nova realidade. Para isso, torna-se necessário
que os moradores sejam respeitados e estimulados em suas subjetividades,
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procurando alimentar a identidade da cada um como pessoa. Favorecer e encorajar
num corpo cada dia mais alquebrado a circulação de seu fluxo criativo para que
possam se sentir fortalecidos em suas escolhas cotidianas e ganhem liberdade de
gestão em sua nova condição, e não os pasteurizar como um grupo de idosos amorfos
que precisam somente da instituição para encerrar seu ciclo de vida, é uma das
contribuições da arteterapia nas instituições de longa permanência. A imagem de uma
árvore agarrada firme por suas raízes à terra, que passou pelas intempéries do tempo,
mas que continua firme apesar das deformações sofridas ao longo do caminho é a
ilustração aqui descrita para falar de resiliência. E o arteterapeuta vem ao encontro
desse amparo na busca da elaboração, entendimento, transformação e aceitação dos
processos que viveram e estão vivendo em suas vidas.
Imagem 15 - Velha Senhora.

Acervo do autor
O termo resiliência é conhecido há muito tempo no campo da física. O
Dicionário Aurélio o define como a “propriedade pela qual a energia
armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão
causadora da deformação elástica”, O adjetivo resiliente, portanto, pode ser
definido da seguinte maneira: que apresenta uma resistência aos choques.
Há mais de vinte anos, os psicólogos americanos empregam esse termo para
descrever também um conjunto de qualidades que favorecem o processo de
adaptação criativa e transformação a despeito dos riscos e adversidades.
(POLETTI, DOBBS, 2007, p. 13).

Inicialmente o grupo apresentava como características a retração de emoções
por não terem estimulação à expansão de seus sentimentos, a partir de suas
singularidades, o que propicia o estreitamento da afetividade, levando-os a um
distanciamento do que os cerca, um entorpecimento diante a nova realidade. Ao
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mesmo tempo, ao afastamento de suas memórias afetivas e da construção de uma
outra sobre sua nova experiência de vida. No percurso, ainda houve uma crescente
limitação na comunicação, seus integrantes não se sentem pertencentes enquanto
moradores, grupo e comunidade. Seus legados acabam não sendo compartilhados,
por não haver interesse por suas histórias de vida e, assim, perde-se toda a riqueza e
aprendizado que o tempo esculpiu nestes Senhores do tempo e a confirmação da
identidade desta comunidade, que é única, que se daria pelas particularidades
trazidas por cada integrante: uma construção da memória coletiva da Casa amarela a
partir das lembranças, da autonomia, das transformações e do exercício da cidadania
de seus residentes. Como nos diz Philippini (2015), longevos precisam ser fortalecidos
e assegurados para que tenham liberdade para decidir sobre o seu tempo.
Viver é estar a cada momento diante de encruzilhadas, elas definem nossa
vida; mas as escolhas são sempre de nossa responsabilidade. Segundo
Hillman (2001), precisamos perceber o que expressa a nossa natureza mais
íntima, com que nos identificamos: com as estruturas da fisiologia e as
limitações do corpo, ou com as estruturas da psicologia e do caráter, com
suas possibilidades de contínua recriação? A escolha sempre será pessoal e
única, com todas as suas conseqüências. Compete a cada um de nós
descobrir a verdade e a riqueza do envelhecer, pois se ele é inerente à vida,
deve ter um sentido, afirma Jung. Velhice é um modo de ser, de existir; é uma
realidade arquetípica, isto é faz parte da estrutura, da genética da alma.Viver
para camuflar esta realidade será sempre uma contrafação, um engodo.
(MONTEIRO, 2008, p. 55).

Para receber o grupo, o estagiário procurou criar um clima de acolhimento ao
espaço a ser desenvolvido como setting arteterapêutico, oferecendo aos seus
Senhores do Tempo um lugar onde pudessem sentir-se seguros e com liberdade para
experimentarem os diferentes materiais e linguagens que seriam explorados. Os
integrantes foram chegando timidamente, logo recepcionados e convidados a
sentarem-se. Ao fundo, uma música suave ambientava a sala, havia um vaso com
flores amarelas, logo percebido pelo grupo. Depois de todos acomodados e feitas as
apresentações, o ambiente foi acrescido pelo aroma de alfazema, borrifado no ar, e
foi oferecido um creme para passar nas mãos. A seguir, as mãos macias puderam
acariciar o braço e o rosto, partindo para pequenos exercícios motores.
É fundamental ao trabalhar com idosos este cuidado com o corpo, que deve
estar confortável, e as atividades que devem ser operacionalmente simples,
para que o resultado da própria produção criativa, fortaleça a autoestima.
Assim as atividades de preparação devem ser feitas a partir de uma
programação muito bem organizada, pois é comum o idoso chegar à sessão
queixando-se de dores ou outros incômodos, e, no decorrer da sessão, estes
estados iniciais se dissiparem. (PHILIPPINI,2015, p.49)
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Foi criado um ato ritualístico de concentração, do voltar-se para si, do cuidado
com o outro, do favorecimento à expansão das potencialidades, desenvolvendo assim
as capacidades que antes apresentavam-se retraídas, como as emotivas e motoras.
Favorecer o sentimento de segurança, explorar a percepção dos sentidos através do
olfato, do tato, do visual, de sentirem-se acolhidos para deixarem vir à tona suas
emoções, suas vivências, e assim, propiciar um caminho criativo para as plasmações
insconscientes, com a utilização das linguagens expressivas.

4.2 COM O CORAÇÃO FICA MAIS BONITO
Imagem 16 - Constelação

Acervo do autor

Os encontros seguiram sempre com o ritual de abertura, oportunizando as
relações de serem estreitadas, levando-os a descobrirem-se pertencentes daquele
momento. Os cuidados com os preparativos do espaço e dos materiais a serem
utilizados partiram da premissa de oferecer recursos para a fruição das imagens
inconscientes. Como um céu estrelado que a olho nu se observa e vê-se apenas
pequenos pontos brilhantes, algumas vezes, uma estrela cadente, é no grande
movimento encoberto por esse negrume que surge o grande evento astronômico, e
as plasmações surgidas no setting são como uma nova estrela a ser cuidada para
emanar o seu brilho de dentro da escuridão.
Cada vez que um símbolo é produzido no processo terapêutico, seus
significados inconscientes demandam propostas criativas para desvelá-los.
O percurso e os caminhos criativos em torno de uma imagem, em busca de
significados ocultos (circum-ambular), requerem a combinação de atenção
global e da possibilidade e disponibilidade de utilizar múltiplas modalidades

51

expressivas, reconhecendo suas indicações terapêuticas. (PHILIPPINI,2009,
p.17)

Durante o processo terapêutico existem três etapas a serem trabalhadas. O
primeiro é denominado Diagnóstico. É o período em que o cliente irá experimentar as
diferentes linguagens expressivas, procurando o desbloqueio criativo para a
emanação da energia psíquica. Em outro momento, teremos os Estímulos Geradores
que são incentivos à compreensão das imagens plasmadas, ajudando-os em sua
confrontação, aceitação, organização e transformação. Por último, os Processos
Autogestivos que é o conjunto de estratégias para fornecer a autonomia para que
possam gerenciar seu caminho.
Imagem 17 – Liberdade.

Acervo do autor

Ainda no processo de diagnóstico as características do grupo, já relatadas,
foram se revelando. Por serem um grupo de nonagenários, muitas das linguagens
aplicadas requereram uma apreensão da escuta, concentração motora, coordenação
de movimentos, agudeza no olhar, que faziam com que despertassem para a sua
execução. Também era percebido, em vários momentos, indecisão de escolhas a
serem tomadas referentes a construção de sua imagem. Gradativamente, e em muitos
momentos, quase imperceptíveis, a energia psíquica ia emergindo, trazendo-os à
interação com suas imagens, ao relembrarem através da música fatos marcantes em
suas vidas. Durante um dos primeiros trabalhos que foi a realização de uma colagem,
em que a base foi uma pasta elástica onde seriam guardadas outras produções, o
contentamento de sentir-se responsável por algo seu, onde resguardariam sua
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individualidade, era perceptível no setting. Muitas das imagens selecionadas faziam
conexão através das falas explanadas, o sentido com que observavam suas
plasmações e a satisfação em ser ouvido em seus relatos era algo perceptível. O
arteterapeuta deve manter-se em vigília e com a percepção aguçada para qualquer
sinal apresentado, e, a todo o momento, estes sinais se manifestam.

Imagem 18 – Contas para contar.

Acervo do autor.

Em outro momento, durante a fase dos estímulos geradores, próximo ao
carnaval, uma das atividades foi a confecção de adornos, e pode-se observar a
potencialização da autoestima durante a atividade. Havia o desejo e o cuidado na
escolha das contas conforme a liberdade estética de cada um, fazendo com que se
aguçasse sua concentração. O setting explodiu com algumas marchas carnavalescas
e em vários depoimentos:
- Quando moça tomava conta do baile de carnaval em São Luiz. Eu não deixava que
durante o baile namorassem. Só no intervalo e na janela.
- Eu levava os meus filhos pequenos nos blocos de rua, cada um em cada mão.
- Ah, eu gostava de baile! Eu que fazia as minhas roupas.
Parafraseando Philippini(2013), a interação verbal nem sempre é contemplada
dentro do setting, o que não reduz a produtividade terapêutica. Quando esta se
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manifesta entre arteterapeuta e cliente, facilita a contextualização do campo simbólico,
possibilitando novas propostas criativas na busca de seus significados.

Imagem 19 - Autoestima

Acervo do autor

Outros relatos vêm sendo remexidos nas gavetas das lembranças antigas,
trazendo momentos da infância, da juventude e da fase adulta. Nem sempre as falas
carregam só as alegrias de outrora, às vezes, surgem acompanhadas também de
tristeza, de solidão, de revolta. São essas bifurcações surgidas ao longo da jornada
que precisam ser revistas a fim de se trilhar apaziguado com a vida. Durante a
atividade com o uso do lápis pastel pôde-se ouvir casos de uma memória bastante
resguardada, como uma das integrantes que veio para o Brasil ainda pequena. Ao
trabalhar sua imagem, foi ocupando o espaço com círculos. Até então, suas
produções eram bastante periféricas e com muito pouca apropriação do material e do
espaço. As bolas azuis preenchidas por toda a folha era a representação de sua casa
de pedra e as diversas janelas existentes, típica de um vilarejo português.
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Imagem 20 – Minha casa

Acervo do autor.

Muitos materiais expressivos foram experimentados a fim de favorecer a
autonomia criativa e a aproximação dessas pessoas como grupo. Essa relação ainda
é, neste momento, bastante incipiente. Existem momentos em que estão mais
propícios a receptividade da troca, seja através de um comentário, seja da aceitação
do outro com sua heterogeneidade na formação deste grupo.

Imagem 21 – A noiva.

Acervo do autor

Como os dias que alternam suas temperaturas, o grupo também alterna seus
humores estando mais receptivos ou não em suas produções e em sua aproximação
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ao próximo. Um dos temas bastante comum entre as imagens é da natureza e nem
sempre ela é cordata.

Imagem 22 – Natureza.

Acervo do autor

O mesmo acontece com a natureza humana que é feita de “brisa leve”, mas
também com suas “terríveis tempestades”, de dias solares e outros sombrios. É nesta
diversidade com que o indivíduo vai se esculpindo, conforme o tempo transcreve o dia
a dia.

Imagem 23 - Pandora

Acervo do autor
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É neste movimento chamado vida, onde transformações acontecem a cada
instante, e nem sempre são compreendidas, aceitas, transmutadas, que o uso da
arteterapia vem contribuir para que a energia psíquica possa seguir seu fluxo,
ajudando estes Senhores do Tempo a completar seu ciclo com plenitude e inteireza.

Imagem 24 – Construção.

Acervo do autor

Para finalizar este capítulo, será citado o mito yorubá do orixá Iroko,
representado pela frondosa árvore que possui o mesmo nome. Ceifar sua árvore é
garantir a má sorte e ser perseguido pelo espírito divino que ali habita. Sua simbologia
está ligada à vida, como a terceira idade. Privá-la e abster-se de seu contato é perder
a beleza, o conhecimento e o entendimento da existência.
Segundo Chevalier e Gheerbrant (2007), a árvore representa o eixo do mundo,
com todos os elementos: a água que circula por suas seivas, a terra que envolve suas
raízes, o ar que nutre suas folhas e a madeira que faz brotar o fogo. Um bonito
exemplo para associarmos ao processo de individuação, onde os momentos vividos
ajudaram na transmutação de um indivíduo que percorreu suas fases e com elas,
como na alquimia com os elementos, pode obter o sentido da alma.
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Imagem 25 – Árvore da vida.

Acervo do autor

ORAÇÃO AO TEMPO (Caetano Veloso).

És um senhor tão bonito
Como a cara do teu filho
Tempo tempo tempo tempo
Vou te fazer um pedido
Tempo tempo tempo

Compositor de destinos
Tambores de todos os ritmos
Tempo tempo tempo tempo
Entro num acordo contigo
Tempo tempo tempo tempo

Por seres tão inventivo
E pareceres contínuo
Tempo tempo tempo tempo
És um dos deuses mais lindos
Tempo tempo tempo tempo
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Que sejas ainda mais vivo
No som do meu estribilho
Tempo tempo tempo tempo
Ouve bem o que te digo
Tempo tempo tempo tempo

Peço-te o prazer legítimo
E o movimento preciso
Tempo tempo tempo tempo
Quando o tempo for propício
Tempo tempo tempo tempo

De modo que o meu espírito
Ganhe um brilho definido
Tempo tempo tempo tempo
E eu espalhe benefícios

O que usaremos para isso
Fica guardado em sigilo
Tempo tempo tempo tempo
Apenas contigo e comigo
Tempo tempo tempo tempo

E quando eu tiver saído
Para fora do teu círculo
Tempo tempo tempo tempo
Não sereis nem terá sido
Tempo tempo tempo tempo
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Ainda assim acredito
Ser possível reunirmo-nos
Tempo tempo tempo tempo
Num outro nível de vínculo
Tempo tempo tempo tempo

Portanto peço-te aquilo
E te ofereço elogios
Tempo tempo tempo tempo
Nas rimas do meu estilo
Tempo tempo tempo tempo
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Imagem 26 - Tempo

Acervo do autor

A primeira luminosidade do amanhecer cercada ainda pela bruma, os primeiros
raios que aquecem a pele, o sol na sua plenitude ao meio do dia e o entardecer
vagaroso até ser encoberto pelo breu da noite, sempre é uma imagem comentada e
apreciada, mas sempre distanciada do eu interior. Há todo o momento o universo nos
mostra, relembra, o seu movimento e sua transformação, e como integrantes desse
grande cosmos, muitos indivíduos, procuram encobrir, mascarar, o último estágio do
dia antes do anoitecer. Os fios da roca não cessam sua urdidura na construção da
trama da vida e ela é sentida e vivida na roupagem corporal e psíquica. A sociedade
contemporânea, com todos as benesses advindas de seus descobrimentos científicos,
parece vir esquecendo de suas memórias ancestrais, como uma roupa velha que não
serve mais. A cada dia que se deixa de conectar com toda a existência vivida,
alienando o olhar ao espelho d’água de Narciso, a sociedade vai deixando a terceira
idade mais árida. Como vimos na presente pesquisa, ainda há muito e sempre haverá
muito a se fazer por um mundo que caminha para um crescente número de idosos.
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Há de se descortinar o véu que encobre ainda o tema e trazer discussões, reflexões,
ações e políticas que auxiliem o tema. Uma sociedade consciente dos valores
humanos e o exercício ao respeito, cuidado e aprendizado aos senhores do Tempo,
pode caminhar para a fraternidade, para o sentido da compaixão.
Neste sentido, a arteterapia vem contribuindo na saúde psíquica destas
pessoas que ainda continuam à margem da vida cotidiana. Podemos observar que o
grupo trabalhado vem no seu dia a dia resistindo às suas intempéries e se
potencializando através da sua pulsão criativa, fazendo-os sentirem vivos e
autônomos. As linguagens expressivas como ampliadoras do campo simbólico fazem
com que lembranças passadas possam ser avivadas com o despertar das memórias
e o resgate e valorização de sua identidade como ser único. O setting arteterapêutico
tem se mostrado um espaço onde a afetividade, a alegria e o acolhimento começam
a reverberar. Não há mais a busca de outrora por parte destes Senhores do Tempo
por estabilidade financeira, fama, juventude, mas um desapego a existência do ego e
aproximação do self, numa construção maior com o seu interior. A prática da
arteterapia através das plasmações inconscientes com seu fértil campo simbólico,
deve contribuir para o seu bem estar, auxiliando-os em seu autoconhecimento,
possibilitando novas alternativas de mudanças, garantindo e provocando, no melhor
sentido da palavra, sua saúde psíquica e física. Recomenda-se que esta pesquisa
seja ampliada, que o tema ganhe eco na sociedade, que o trabalho do arteterapeuta
possa ser divulgado e conhecido como contribuição na área da saúde, proporcionando
aos mais diferentes públicos a sua utilização como manancial de desvelamento para
a plenitude do ser humano.
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ANEXO A
A CAIXA DE PANDORA.
Conta a história que o titã Prometeu (aquele que vê antes) e seu irmão Epimeteu
(aquele que vê depois) criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um
poder, como voar, caçar, ter coragem, garras e dentes afiados. O homem, criado por
Prometeu a partir da argila, ficou sem nada por ser o último a ser feito. Prometeu deu
um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial.
Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar animais,
fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretar sonhos e buscar
riquezas minerais. Porém, enfureceu Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos
homens. Zeus decidiu, então, vingar-se de Prometeu e dos homens.
Para castigar os homens, Zeus ordenou que o Deus das Artes, Hefesto, fizesse
uma mulher parecida com as deusas. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A
deusa Atena lhe deu o sopro de vida, a deusa Afrodite lhe deu beleza, o deus Apolo
lhe deu uma voz suave e Hermes lhe deu a persuasão. Assim a mulher recebeu o
nome de Pandora (aquela que tem todo os dons).
Pandora foi enviada pra Epimeteu, que já tinha sido alertado por seu irmão a não
aceitar nada dos deuses. Ele, por “ver sempre depois”, agiu de forma precipitada e
ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa (não era
necessariamente uma caixa, mas um jarro) fechada, um presente de casamento para
Epimeteu.
Epimeteu pediu para Pandora não abrir caixa, mas, tomada pela curiosidade,
não resistiu. Ao abrir a caixa na frente de seu marido, Pandora liberou todos os males
que até hoje afligem a humanidade, como os desentendimentos, as guerras e as
doenças. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança.
(mundoeducacao.bol.uol.com.br filosofia caixa-pandora.ttm)

