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RESUMO 

 

 

 

Esta pesquisa baseia-se em alguns aspectos da feminização do envelhecimento, 

através do olhar de uma arteterapeuta em formação, movida por sua entrada na 

meia idade. O grupo de idosas asiladas, do estágio em Arteterapia, em uma 

instituição de longa permanência, espelhou para a autora a questão do feminino 

envelhecido e o processo de libertação do mesmo através da Arteterapia.  O 

presente estudo embasou-se em livros escritos por mulheres sobre esta temática, 

além de artigos relacionados. Evidenciou-se questões de liberdade, prisão e 

confinamento do ser MULHER, trazendo à tona as armadilhas internas e externas 

que precisam desarmar e como a Arteterapia pode auxiliar nessa missão, 

transformando a ingenuidade em atenção, o luto em luta, aguçando os instintos 

femininos, valorizando a ancestralidade e descobrindo que na promoção de sua 

“auto cura”, contribui no processo de cura de tantas outras mulheres, que vieram 

antes, as contemporâneas e as novas gerações. 

 

 

Palavras-chave: Arteterapia, liberdade, envelhecimento feminino, ILPI (Instituição de 

Longa Permanência para Idosos). 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

  



 

ABSTRACT 
 
 
 

 
This research is based on some aspects of the feminization of aging, through the 

look of an art therapist in formation, moved by its entry into middle age. The group of 

elderly asylees, from the stage in Art Therapy, in a long-term institution, mirrored to 

the author the issue of the aged female and the process of her release through Art 

Therapy. The present study was based on books written by women on this subject, 

as well as related articles. Issues of freedom, imprisonment and confinement of the 

being woman have been exposed, bringing to light the internal and external traps that 

need to be disarmed and how Art Therapy can help in this mission, transforming 

naivete into attention, mourning in struggle, sharpening feminine instincts, valuing 

ancestry and discovering that in promoting their "self-healing", it contributes to the 

healing process of so many other women who have come before, the contemporaries 

and the new generations. 

 

 
Keywords: Art therapy, freedom, female aging, ILPI (Institution of Long Stay for the 

Elderly) 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
Imagem 1 – Vitória de Samotrácia 

 
Disponível em http://blog.humanarte.net/2014/03/louvre-2-vitoria-da-samotracia.html 

 
 
 

O meu primeiro  processo terapêutico deu-se  em Arteterapia, em um 

momento de muitos conflitos na vida.  Descobri um universo cheio de novas 

possibilidades e descobertas que transformaram meu estado emocional. Assim, tive 

vontade de estudar  sobre essa prática para aplicá-la no ambiente hospitalar, no 

http://blog.humanarte.net/2014/03/louvre-2-vitoria-da-samotracia.htm
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qual trabalho como enfermeira. Fiz o curso de formação em Arteterapia  e ainda 

durante o  estágio, iniciei a especialização.  

No meu processo, mulheres aladas e borboletas são imagens constantes nas 

produções. Liberdade, feminino e transformação. Lembro-me da minha primeira 

imagem produzida na POMAR, que foi de uma menina alada e sem cabeça que 

sobrevoava a cidade do Rio de Janeiro. Depois conheci a Vitória de Samotrácia1, 

que representava perfeitamente esta colagem, afirmando a ligação do inconsciente 

individual e coletivo e a fusão na prática desses símbolos:  as borboletas, as asas, e 

as várias imagens de mulheres. Símbolos do feminino do   meu próprio feminino, 

que se misturaram com o confinamento das idosas e o nosso envelhecimento. 

Surgiu então a essência desse trabalho de pesquisa como possibilidade de 

um autoconhecimento.  Deparei-me com meu próprio processo de envelhecimento, 

ao chegar aos 50 anos, através do espelhamento nas idosas do grupo, que 

refletiram para mim, além da entrada na meia idade, a condição do feminino e da 

liberdade. Vi através delas um feminino envelhecido e aprisionado, mutuamente. Eu 

e elas. 

Prisão que não se dá somente pela estrutura física e ausência de autonomia, 

mas sim, por toda a nossa vivência em uma sociedade patriarcal e machista; através 

delas também pude pensar nas mulheres de minha família e nas minhas ancestrais, 

que também viveram essa realidade. Sou enfermeira, profissão historicamente e 

eminentemente feminina, que por muitos anos, por ela, assim fui definida. Na 

sociedade represento outros tantos papéis, como filha, mãe e avó; irmã, 

companheira e “ex-mulher”, dona de casa, estudante e profissional de saúde. 

Estou à minha procura; buscando minha essência, tentando descobrir, 

principalmente por meio do diálogo com a arte, caminhos para compreender e 

resolver meus conflitos.   Então, nessa viagem fiz vários vôos através das imagens, 

símbolos, e arquétipos para o meu processo de auto-conhecimento. 

 

___________________________________________________________________ 

1. Vitória de Samotrácia: escultura  representada sob a forma de mulher alada e colocada sob a proa 
de um navio de guerra, foi criada para comemorar a vitória de uma batalha naval. A obra-prima, 
encontrada em 1863, foi criada por volta de 190 a.C e possui 3,28 metros de altura, ela acabou sendo 
descoberta por Charles Champoiseau, arqueologista e cônsul francês em Adrianople, em uma colina 
na Ilha de Samotrácia, daí a razão de seu nome. Destruída pelo revezar do tempo, o arqueologista a 
encontrou fragmentada em 118 pedaços e sua cabeça parece ter se perdido para sempre. Ela 
embeleza uma das entradas de um dos três pavilhões abertos à visitação pública do Museu do 
Louvre. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Imagem 2 – A mão que sustenta  

 
                                                                        Acervo da autora 
 

Amar é ter um pássaro pousado no dedo.  

Quem tem um pássaro ousado no dedo sabe que,  

a qualquer momento, ele pode voar.  

Rubem Alves 
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Os anos da meia-idade são caracterizados pela experiência psíquica interna 

de confronto com a morte, e por uma avaliação da vida até então vivida. Percebe-se 

que metade da existência já passou e que urge ajustar o foco da lente que enxerga 

a vida, com outro foco agora. Há sonhos a realizar, mas o tempo é limitado. Depara-

se com o envelhecimento dos pais e inúmeras experiências dos filhos. Estaciona-se 

no meio      de duas gerações. A adaptação ao próprio envelhecimento vai depender 

do balanço positivo ou negativo feito até então.  

No caso específico da mulher, alguns sinais fisiológicos marcam em especial 

a chegada à meia idade, como a entrada na menopausa. Além dessas questões 

biológicas, as questões sócio culturais muitas vezes são desencadeadoras de 

sintomas depressivos. A juventude a qualquer preço imposta pela sociedade 

ocidental torna o envelhecimento feminino ainda mais difícil entre as mulheres. 

         

A palavra velhice parece ser algo de diabólico, pois não pode ser 

dita sem provocar medo e rejeição [...] onde o velho é sempre o 

outro. Assim não podemos ver o envelhecer em nós mesmos, 

apenas nos outros, embora estes os outros tenham a nossa idade. 
(GOLDFARB 1998,APUD  MORI, M. E. E  COELHO, V. L. C. 2004). 
 

 

Essa pesquisa tem como objetivo (des)cobrir as asas femininas no processo 

de libertação no envelhecimento do feminino através da Arteterapia. 

Os estudos sobre envelhecimento em sua maioria são físicos, biológicos e 

generalizados, tornando-se importante o estudo do envelhecimento de gênero, o 

feminino, feito a partir da experiência da própria autora com a sua entrada na meia 

idade. É relevante por trazer   informações biopsicossociais sobre o envelhecimento 

feminino que poderão auxiliar no   fortalecimento de mulheres para que sejam 

protagonistas do seu próprio processo de envelhecer. 

A metodologia utilizada foi revisão de literatura, que incluiu pesquisas 

bibliográficas, artigos científicos e obras literárias escritas por mulheres que 

descrevem o feminino e também documentários. Além do relato do estágio realizado 

com as idosas em Instituição de longa permanência para Idosos (ILPIs). 

Ao abordar a feminização do envelhecimento buscou-se referências em 

relação às mulheres aladas e às ciladas encontradas no caminho em relação ao 

feminino, sobre as diferentes formas de atuação do tempo e as consequências da 
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ausência do protagonismo, levando à exclusão e até confinamento da mulher em 

ILPIs. 

É saudável e necessário dar “asas à imaginação” na vida da mulher, e 

principalmente da idosa asilada, para que consiga voar, mesmo com os pés 

“atados”: missão da Arteterapia, na tentativa de torna-las mais alegre, vibrante e 

fortalecidas nessa última fase do ciclo da vida, como será visto no decorrer do 

trabalho. 

O capítulo I aborda o feminino e suas “asas cortadas”, onde as asas 

representam uma vida independente, autônoma e saudável. Remete a figuras 

femininas, como Eva, Lilith, Frida Kahlo, personagens como Malévola, escritoras e 

personalidades do Brasil e do mundo, com destaque para a jovem Malala Yousafzai.  

Ainda utilizando a metáfora das asas, o capítulo aborda as ciladas do feminino, 

quando a própria mulher acolhe o seu “predador” em sua vida. Baseia-se em livros 

escrito por mulheres, como “As meninas boazinhas vão para o céu e as mazinhas 

vão à luta, de Ute Ehrhardt, e o conto do Barba Azul, de Clarissa Pinkola Estes. 

O envelhecimento é tratado no capítulo II como “asas atrofiadas”. Através do 

livro “Perdas e ganhos” de Lya Luft, a autora aborda o envelhecimento como a 

grande oportunidade de “ser você mesmo”, e todas as dificuldades que a mulher 

enfrenta com a questão da feminização do envelhecimento. Discursa sobre a 

menopausa, a busca da eterna juventude como marco do envelhecimento feminino e 

os diretos adquiridos ao longo do tempo, como a Política Nacional do Idoso e o 

Estatuto do Idoso. Muitos idosos perderam sua autonomia quando passaram a 

morar em ILPIs (Instituição de Longa Permanência para Idosos. A autora classifica 

essa fase como “Asas roubadas”, onde a mulher idosa perde sua identidade e torna-

se mais vulnerável a problemas de saúde física e psicológica, como a depressão.  

A Arteterapia é abordada no capítulo III como uma forma de “exercitar as 

asas”. A autora traz um breve histórico sobre a Arteterapia, com ênfase em Carl 

Gustav Jung, apropriando do conceito de individuação como uma forma de auxiliar a 

mulher em seu auto- conhecimento e fortalecimento. 

No último capítulo, é relatada a vivência com um grupo de mulheres idosas 

asiladas, durante o estágio em Arteterapia. No qual ambas, estagiária e idosas 

deram “Asas à imaginação” e construíram uma história de amizade e identificação. 
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Por fim, a autora conclui que a união de todas as mulheres é a condição para 

“fortalecer suas asas” e a Arteterapia é um veículo que pode auxiliar nesse processo 

ao longo da vida. 
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CAPÍTULO I 
SOBRE O FEMININO E SUAS ASAS CORTADAS 

 
 
 

Imagem 3 – Asas para voar 
 

 
Disponível em: http://trefiori.blogspot.com.br/2012/06/blog-post.html 

 
 

 
Pies pá que los quiero, si tengo alas pá volar.* 

Frida Kahlo 
 
 

 

Este capítulo aborda algumas questões do feminino, com ênfase nas obras de 

escritoras contemporâneas, sobre a primeira mulher, a egunda mulher   e  tantas 

outras que destacaram-se  ao longo da história.  Ressalta-se algumas falas 

expressivas sobre o universo feminino, desde a suposta criação do mundo até os 

dias atuais, no que diz respeito a sua alma, seus ciclos, maternidade, profissão e 

posicionamento no mundo.  

As mulheres foram representadas por mitos, heroínas, artistas, e as 

“mulheres aladas”. Estas foram imagens recorrentes na vida da autora, fato que a 

despertou para esta pesquisa. Encontrou na obra de Estés (2014), comparação da 

mulher selvagem 

* Tradução livre da autora: Pés para que os quero, se tenho asas para voar. 

http://trefiori.blogspot.com.br/2012/06/blog-post.html
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com animais, como o lobo, mas em especial, foi a comparação com os “pássaros da 

alma”, as borboletas, que a fez compreender o sentido de “suas asas”. 

Nessa leitura tenta-se ver as asas, como metáfora para uma vida feminina 

natural, autônoma, criativa e saudável, revisitando algumas histórias do universo 

feminino, em diferentes épocas e contextos, através dos olhares de outras mulheres. 

 

 
1.1  AS MULHERES ALADAS 

 
 

 
Imagem 4- Lilith tenta Eva 

 
Disponível em http://bookwormscientist.com/dama-da-noite-mitologia-do-outro-lado-do-atlantico.  

 
 
 

http://bookwormscientist.com/dama-da-noite-mitologia-do-outro-lado-do-atlantico.
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Neste contexto, destacam-se as figuras de Lilith e de Eva, sendo Lilith uma 

mulher alada, com é apresentada em algumas imagens na literatura. 

Eva representa a submissão, culpa e o pecado e o   mito de Lilith representa 

a busca da igualdade entre homens e mulheres, referentes à sexualidade, 

sensualidade, os desejos, a insubordinação e, também, a exclusão.   

 

 
 Eva foi criada a partir da retirada da costela de Adão, enquanto ele dormia; 
daí a idéia de submissão feminina que perdura até hoje (...) Eva simboliza o 
elemento feminino no homem, assim como a alma, a sensibilidade, as 
paixões e a irracionalidade do ser humano. Assim, neste sentido, Eva 
estaria mais susceptível a cair no engendramento da serpente, mais 
passível de desobedecer a Deus, ter certa inquietude no que diz respeito ao 
estabelecido e a transgredir as ordens constituídas e assim ser subserviente 
ao homem. 
(CHEVALIER E GHEERBRANT, 1982, s/ p) 

 

Com a expulsão de Adão e Eva do paraíso vem a consciência da nudez, 

transformando a sexualidade e os instintos em tabus, o que segundo Pires (2008, 

p.64) “representa a dualidade, a dissociação e a repressão que vêm juntos com a 

tomada de consciência e por consequência a discriminação de opostos”.  

 
 O processo de tomada de consciência está indissociado a sofrimento, dor, 
conflito e incerteza, sendo então um ato heróico, pois sacrifica o conforto 
em detrimento de um saber ampliado e ressalta que o próprio processo de 
tomada de consciência da finitude, dos obstáculos, das dores, do desejo de 
viver com o outro já levaria a um sentimento de rebaixamento real, levando 
Eva a ter um sentimento de culpa, imperfeição, inferioridade e negação de 
sua identidade original. (PIRES Apud MELLO, 2015)  

 
 
 

Estés (2014, p.25) fala da Mulher Selvagem como a alma feminina: “Essa 

mulher carrega dentro dela a cura. Ela dispõe de remédios para todos os males. Ela 

carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o 

veículo como o destino”. Traz vários adjetivos para essa mulher, como a intuição, a 

vidência, a escuta, fonte, luz, noite e treva. É a criadora dos ciclos. 

A mulher precisa conhecer a sua essência, o seu corpo, ser fiel a ela mesma 

e a seus sentimentos. Cuocolo (2012, s/ p.) em sua página na internet, ressalta a 

sabedoria dos ciclos femininos e a mulher como a portadora de uma das funções 

mais sagradas que é ser a “Guardiã dos Ciclos”: 
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Nas culturas ancestrais, ela era reverenciada e associada ao próprio 
Princípio Divino Feminino, pois trazia em seu vaso sagrado (ventre) a 
possibilidade de criar vida de dentro do seu próprio corpo e nutrir essa vida 
com o alimento gerado dentro dele. Ela era a própria criação” 
O período da Menstruação era o período que elas se retiravam para a 
Tenda Vermelha para realizarem seus rituais, para se regenerarem, para se 
conectarem com suas ancestrais e sua intuição. Utilizavam o poder de 
purificação das ervas e fertilizavam a terra e seus projetos com o poder do 
sangue menstrual. Vertiam seu sangue diretamente na terra, o sangue era o 
poder da vida e era responsável por gerar vida. (CUOCULO, 2012, s/ p.) 

 
 

 

A autora citada afirma que lua, sangue e mulher sempre estiveram 

associadas. Em várias línguas as palavras menstruação e lua são as mesmas ou 

estão relacionadas. 

 

 O momento da menstruação é o momento que a Mulher está com os 
“portais” abertos, pois quando o sangue verte, algo na mulher está 
morrendo para renascer. O endométrio se descola da parede do útero para 
iniciar o processo de regeneração. A partir desse ponto o útero se prepara 
para receber uma nova vida, que pode ser um filho, ou alguma produção 
criativa, como um projeto novo, um relacionamento, um trabalho, uma 
amizade, um caminho espiritual, entre outros. (CUOCULO, 2012, s/ p) 

 
 

“A essência da mulher é ser portadora dos ciclos de vida – morte – vida, e 

quando ela não dá atenção para essa natureza sábia – que tem sua representação 

máxima no ciclo menstrual, acaba muitas vezes adoecendo do corpo e da alma”. 

(ESTÉS, 2014, p. 22). A autora acima citada alerta sobre o perigo da perda da vida 

instintiva da mulher:  

 

Quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de 
destruição parcial e as imagens e poderes que são naturais à mulher, não 
tem condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos 
de uma mulher com sua fonte de origem, ela fica esterilizada, e seus 
instintos e ciclos naturais são perdidos, em virtude a uma subordinação à 
cultura, ao intelecto ou ao ego – dela própria ou de outros. (ESTÉS, 2014, p. 
22) 
 
 

O homem, ao tomar conhecimento disso, escraviza a mulher, numa relação 

de dominação. O desejo da mulher será o amor, e sua paixão será seu castigo. O 

homem domina a mulher, pois é ela quem ama. Para ele, amar é proibido porque o 

afasta de Deus, a mulher perde a identidade e passa a ser o reflexo do homem, que 

se tornou auto-suficiente (Pires, 2008). 

A partir desse histórico, Mello (2015, p. 23) enfatiza: 
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É possível traçar um paralelo entre a imagem mítica de Eva e a introjeção 
desse modelo perpetuado até os dias de hoje, ou seja, passiva, esposa fiel, 
submissa ao homem; onde sua realização está no casamento, na 
maternidade e na vida doméstica.  
 
 

Assim, “uma vida pode ser desperdiçada, juntamente com seus talentos, se a 

mulher   não conseguir ver ou ter audácia para mudar, em qualquer tempo ou idade”, 

afirma Luft (2003, p. 22). Estés (2014, p. 17) conta que “sua própria geração, após a 

Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram 

infantilizadas e tratadas como propriedade”. Relata ainda que eram consideradas 

‘certas’ as meninas que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas e 

‘erradas’ aquelas que conseguiam ‘fugir da coleira’. Mais uma vez Eva e Lilith 

contextualizam e aparecem na cena.  

Frida Kahlo é um exemplo da mulher que transcendeu ao seu tempo, e conta 

a sua história através de suas telas. Transformou o sofrimento em arte, vivendo 

intensamente.  Suas asas eram o seu fazer artístico. 

Sobre ela Frazão conta que: 

    

       
Frida Kahlo (1907-1954) foi uma pintora mexicana conhecida por seus 
autorretratos de inspiração surrealista e também por suas fotografias [...] 
Filha de pai alemão e mãe espanhola desde pequena teve uma saúde 
debilitada, com seis anos contraiu poliomielite que lhe deixou uma sequela 
no pé. Com 18 anos sofreu um acidente de ônibus que lhe deixou um longo 
período no hospital, e mais tarde se viu obrigada a amputar a perna. Apesar 
de deprimida e incapacitada de andar, passou a pintar freneticamente a sua 
imagem, com um espelho pendurado na sua frente. Dizia: “Para que 
preciso de pés quando tenho asas para voar”. [...]Em 1929 casou-se 

com o pintor mexicano Diego Rivera, também militante do Partido 
Comunista [...]  Apesar de passar por diversas cirurgias e usar um colete de 
gesso em consequência do acidente, Frida não parava de pintar ]...]Usava 
cores fortes e vivas, explorando principalmente os autorretratos.[...] Em 
1942, Frida Kahlo começou a lecionar artes na Escola Nacional de Pintura e 
Escultura, no México. Foi uma defensora dos direitos das mulheres, 
tornando-se um símbolo do feminismo. (FRAZÃO, 2016, s/ p.) 

 
 
 

Frida Khalo possui características marcantes de Lilith, já que esta é definida 

como “um apelo ontológico por libido, um apelo vital para criar a igualdade do ego. 

Representa o nível vivificante, instintivo e material do ser, como também expressa o 

estado vibrante e primitivo da sexualidade” (Monteiro, 1998, p. 35). É a expressão do 

grito de liberdade da mulher que luta pela igualdade, autossuficiência e realização. 



26 
 

Lilith desafiou os padrões vigentes. Diverge do que foi estabelecido ao longo da 

história, quando foi enquadrada em padrões de submissão e obediência.  

A dinâmica feminina positiva apenas ama, nutre, percebe e intui, e quando 

fica soterrada e reprimida vai tornar-se inconsciente, sombria e negativa, afirma          

Monteiro (1998). Malévola, uma personagem feminina, dos contos de fada, 

representa bem a mulher ferida, que foi traída e teve suas ‘asas cortadas’. Na obra 

de Walt Disney é assim descrita “Uma bela e ingênua jovem com atordoantes asas 

negras”. 

 

[...] Malévola leva uma vida edílica, crescendo em um pacífico reino em uma 

floresta, até que o dia em que um exército invasor de humanos ameaça a 

harmonia da região. Malévola surge como a mais feroz protetora da região, 

mas acaba sendo vítima de uma impiedosa traição — um acontecimento 

que começa a transformar seu coração outrora repleto de pureza em pedra. 

Determinada a se vingar, Malévola enfrenta uma batalha épica contra o rei 

dos humanos [...] (Disney Brasil filmes, s/ a) 

 

Imagem 5 : Malévola 

 
 

Disponível em :http://www.b9.com.br/49385/malevola-e-guerra-aos-arquetipos/  

http://www.b9.com.br/49385/malevola-e-guerra-aos-arquetipos/
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A traição de Stefan, seu amor, é uma atitude comum em muitos homens, que, 

movidos pelo medo de seu inconsciente, “cortam as asas” de 

“sua mulher”. Cortando sua independência, seu progresso profissional e até suas 

amizades. Eles apresentam-se de forma amorosa, prometendo amor verdadeiro, 

mas visando o poder sobre elas. 

Malévola, como Lilith, revela a repressão do feminino ‘demoníaco’ , na 

sociedade patriarcal, que visa o poder e o controle da força da natureza. Monteiro 

(1998, p. 34) complementa que Lilith representa um grito de dor ao feminino ferido e 

ao sentimento de baixa autoestima, que está reproduzido no referido conto. A autora 

reforça que integrar os conteúdos luminosos e obscuros é tarefa alquímica interior, 

feminina e cotidiana. 

Outras interpretações sobre o conto, são mais diretas. Contextualizam a 

violência contra a mulher, quando o corte das asas significa as várias situações de 

estupros que ocorrem diariamente com mulheres e meninas pelo mundo. A atriz 

Angelina Jolie, que interpretou Malévola, na última edição do conto, afirma que o 

filme fala através de uma metáfora sobre essa questão.  

A violência contra a mulher ocorre até os dias atuais.  Em publicação do Jornal 

da USP – 09/05/2016, “a violência contra mulher ainda se origina na desigualdade de gênero, 

conforme pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP que 

reforça desigualdade de gênero como fator nos relacionamentos abusivos”. 

De acordo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em estudo divulgado em 

2013, mais de 35% das mulheres do mundo já experimentaram tanto violência física 

e/ou sexual partindo dos parceiros íntimos ou violência sexual de não-parceiros. 

No Brasil são alarmantes os números em relação a violência contra a mulher. 

A lei Maria da Penha, de nº 11.340/2006, foi criada graças a essa mulher real que 

quase foi assassinada, recebeu seu nome porque ela foi vítima de violência 

doméstica durante 23 anos. Em 1983, o marido tentou assassiná-la por duas vezes. 

Na primeira vez, com um tiro de arma de fogo, deixando Maria da Penha 

paraplégica. Na segunda, ele tentou matá-la por eletrocussão e afogamento.  Após 

essa tentativa de homicídio, a farmacêutica tomou coragem e o denunciou. O marido 

de Maria da Penha foi punido somente após 19 anos. 

Segundo dados do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a lei 

Maria da Penha contribuiu para uma diminuição de cerca de 10% na taxa de 

homicídios contra mulheres praticados dentro da residência das vítimas.   
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A lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU como uma das três melhores 

legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. 

A Lei também identifica como violência doméstica, o Sofrimento 

psicológico, como o isolamento da mulher, o constrangimento, a vigilância 

constante e o insulto; a Violência sexual, como manter uma relação sexual não 

desejada por meio da força, forçar o casamento ou impedir que a mulher use de 

métodos contraceptivos e a Violência patrimonial, entendido como a destruição ou 

subtração dos seus bens, recursos econômicos ou documentos pessoais. 

Em  2010, A ONU Mulheres foi criada para unir, fortalecer e ampliar os 

esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres, especialmente 

pelo apoio a articulações e movimento de mulheres e feministas, entre elas 

mulheres negras, indígenas, jovens, trabalhadoras domésticas e trabalhadoras 

rurais.(site ONU MULHERES).  

Além de todas as determinações expressas no ordenamento jurídico 

brasileiro, a ONU determina 12 direitos fundamentais à mulher: 

 Direito à vida; 

 Direito à liberdade e a segurança pessoal; 

 Direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação; 

 Direito à liberdade de pensamento; 

 Direito à informação e a educação; 

 Direito à privacidade; 

 Direito à saúde e a proteção desta; 

 Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família; 

 Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los; 

 Direito aos benefícios do progresso científico; 

O último caso de violência contra a mulher no Brasil, que tomou proporções 

internacionais, foi o da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, do partido 

PSOL. Um crime executado no dia 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, 

região central da cidade. Os criminosos estavam em um carro que emparelhou com 

o da vereadora e efetuaram vários disparos, que também mataram o motorista. 

As Nações Unidas no Brasil manifestaram consternação com o assassinato 

da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL-RJ), na noite desta quarta-

feira, 14 de março. Ela foi uma das principais vozes em defesa dos direitos das 

minorias na cidade. Desenvolvia uma plataforma política relacionada ao 

http://www.unwomen.org/en
http://www.onu.org.br/
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enfrentamento do racismo e das desigualdades de gênero e pela eliminação da 

violência, sobretudo nas periferias e favelas do Rio[...] Tem-se expectativa de rigor 

na investigação do caso e breve elucidação dos fatos pelas autoridades, 

aguardando a responsabilização da autoria do crime. (ONU MULHERES on line, 

2018) 

 

1.1.1 Mulheres do Brasil 

   

Tantas foram as mulheres que contribuíram ao longo dos tempos para a 

libertação do feminino. Seja nas áreas trabalhistas, sociais, familiares e 

principalmente pessoais. No Brasil, a autora destaca as seguintes personalidades: 

Nísia Floresta, Bertha lutz, Mietta Santiago,Celina Guimarães Viana, Carlota Pereira 

de Queirós, Patrícia Rehder Galvão, Pagu , Laudelina de Campos Melo, Rose Marie 

Muraro, Nise da Silveira, etc. 

 
 
           1.1.2 Mulheres pelo mundo 

 
 

Grandes mulheres fazem parte de uma lista interminável de destaque, como 

Joana D’arc, Mary Wollstonecraft, Margaret Fuller, Harriet Beecher Stowe, Elizabeth 

Cady Stanton, Susan B. Anthony, Emmeline Pankhurst, Emily Murphy, Coco Chanel, 

Eleanor Roosevelt, Annie Besant, Katharine Hepburn, Simone de Beauvoir, Madre 

Teresa, Eva Peron, Wangari Maatha, Billie jean King, Shirin Ebadi, Benazir 

Bhutto,Tegla Loroupe e Malala Yousafzai. 

 
 

1.1.3 Malala Yousafzai 

Segue abaixo reportagem na íntegra do G1.globo.com, de 09/10/2017: 

Depois de ser baleada na cabeça e se recuperar, Malala seguiu os estudos com notas 
altas e virou uma personalidade internacional em defesa do direito à educação para as 
meninas. 
    Em 9 de outubro de 2012, membros do Talibã atacaram a tiros um ônibus que 
levava meninas para casa depois de mais um dia letivo, em Swat, uma região 
ultraconservadora no norte do Paquistão. O alvo era uma das estudantes, Malala 
Yousafzai, que então tinha 15 anos e defendia publicamente o direito à educação 
para as meninas. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/10/paquistanesa-de-14-anos-baleada-na-cabeca-por-criticar-taleba-e-operada.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/malala-yousafzai/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/malala-yousafzai/
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Baleada na cabeça, Malala sobreviveu ao atentado, que chocou o Paquistão, 
mesmo com a onda de violência e repressão por parte dos militantes do Talibã. Ela 
foi retirada do país com sua família e levada ao Reino Unido. Os médicos retiraram a 
bala de seu cérebro e, depois de se recuperar, ela voltou à escola, terminou o 
colegial e, nesta segunda-feira (9), exatos cinco anos após quase perder a vida, 
começou a faculdade. 
Ganhou notoriedade internacional 
A atentado do Talibã contra Malala ganhou o noticiário mundial e diversos países se 
mobilizaram para auxiliar a jovem e sua família. Uma semana após Malala ser 
baleada, a família real dos Emirados Árabes enviou um avião-ambulância a 
Islamabad para levá-la ao exterior, a fim de que prosseguisse sua reabilitação. Ela 
acabou indo para o Reino Unido, onde vive com a família desde então. 
Nesse período, ela já discursou na ONU, onde disse que "eles pensaram que a bala 
iria nos silenciar, mas eles falharam", já foi convidada para conhecer a Rainha da 
Inglaterra e o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. 
Ela ainda ganhou uma série de prêmios, como o Prêmio da Paz para a Infância, 
o prêmio Anna Politkovskaya, o Prêmio Sakharov de Direitos Humanos do 
Europarlamento, todos em 2013, e a Medalha da Liberdade, do Centro Nacional 
Constitucional, dos EUA. Em 2017, ela recebeu cidadania honorária canadense das 
mãos do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Ela foi a pessoa mais jovem 
a receber a honraria, oferecida a nomes como Nelson Mandela e ao Dalai Lama, e 
também foi a pessoa mais jovem a discursar para membros do Parlamento e 
senadores canadenses em uma sessão conjunta. 
Ganhou o prêmio Nobel da Paz 
Outro feito da jovem foi ter sido a pessoa mais jovem da história a receber um Nobel. 
A jovem foi escolhida pelo comitê organizador em 2014, quando tinha 17 anos, 
e dividiu o prêmio com o indiano Kailash Satyarthi. De acordo com o comitê, ambos 
foram premiados "pela sua luta contra a supressão das crianças e jovens e pelo 
direito de todos à educação". 
Em uma entrevista após ser informada sobre o prêmio, ela declarou estar honrada 
por ser a primeira paquistanesa e a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio e dedicou 
o Nobel às crianças que não têm voz.[...](G1.GLOBO, 2017). 

 
 

Malala é uma das principais ativistas mundiais que defendem o direito de todas as 

meninas à educação. Em edição do Jornal Nacional on line, do dia 29/03/2018, é 

exibida a reportagem “Malala volta ao Paquistão pela primeira vez após ser baleada”: 

 

 
Vencedora do Nobel da Paz, ela foi alvejada pelo Talibã há seis anos. Na 
época, ela tinha um blog onde defendia o direito à educação. A vencedora do 
Nobel da Paz Malala Yousafzai retornou ao Paquistão, pela                        
primeira vez, desde que foi baleada pelo grupo Talibã, há quase seis anos. 
A menina prodígio voltou para casa. A última vez que Malala Yousafzai tinha 
ouvido as sirenes paquistanesas foi em 2012.Na época, ela tinha um blog onde 
defendia o direito à educação. Os extremistas do Talibã, que dominavam a 
região, proibiam as meninas de estudar e, no caminho da escola, ela e duas 
colegas sofreram um atentado. Uma bala entrou pelo olho esquerdo de Malala. 
Viajou 45 centímetros até parar embaixo, no ombro. A menina e suas 
convicções sobreviveram. Malala se recuperou no Reino Unido. Ela virou um 
ícone do direito à educação - uma luta que deu a ela o Prêmio Nobel da Paz em 
2014. E, durante todos esses anos, Malala conta que só pensava em voltar ao 
Paquistão. Nesta quinta-feira (29), ela apareceu emocionada no discurso à TV 
estatal paquistanesa. Lágrimas represadas por mais de cinco anos. 
Malala, que sonha em ser primeira-ministra, foi recebida pelo seu, quem sabe, 
antecessor. Shahid Abbasi afirma que ela ainda vai ser respeitada no país, como 
é no mundo. A ativista não deve ir até a cidade natal por questões de segurança, 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/10/menina-antitaliba-de-14-anos-sobrevive-tentativa-de-assassinato.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/10/menina-paquistanesa-ferida-por-talibas-e-levada-para-o-runido.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/03/menina-que-escapou-de-ataque-taliba-volta-a-escola.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/07/na-onu-menina-paquistanesa-malala-diz-que-nao-sera-calada-por-ameacas.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/rainha-da-inglaterra-recebe-menina-paquistanesa-malala-em-buckingham.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/rainha-da-inglaterra-recebe-menina-paquistanesa-malala-em-buckingham.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/casal-obama-recebe-malala-yousafzai-na-casa-branca.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/08/jovem-paquistanesa-malala-recebe-premio-da-paz-para-a-infancia.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/10/garota-paquistanesa-malala-recebe-premio-anna-politkovskaya.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/11/malala-yousafzai-recebe-o-premio-sakharov-no-parlamento-europeu.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/10/apos-nobel-da-paz-malala-recebe-nesta-terca-medalha-da-liberdade.html
https://g1.globo.com/educacao/noticia/malala-yousafzai-recebe-cidadania-honoraria-canadense.ghtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/malala-passa-ser-pessoa-mais-jovem-ganhar-um-nobel-veja-lista.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/malala-vence-nobel-da-paz.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/malala-dedica-nobel-criancas-sem-voz-e-convida-premies-para-entrega.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/malala-dedica-nobel-criancas-sem-voz-e-convida-premies-para-entrega.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/malala-yousafzai
http://g1.globo.com/tudo-sobre/paquistao/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/taliba/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/gra-bretanha
http://g1.globo.com/tudo-sobre/premio-nobel/
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mas prometeu que seus pés vão voltar a pisar naquela terra. Difícil duvidar da 
menina que desafiou aqueles mesmos talibãs. (G1, GLOBO, 20/03/18) 

 
Imagem 6 - Malala

 
                           Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai    
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Todas as mulheres citadas até então, com personalidades, histórias e até 

nacionalidades diferentes, refletem o grande vôo da mulher em busca de um mundo melhor, 

através do conhecimento. Cada uma delas contribuiu para que outras mulheres pudessem 

também voar mais alto, ativando assim suas poderosas e corajosas asas. 

 

1.1.4 Sororidade: mulheres irmãs 

 
     
                                                     Imagem 7- Mulheres de mãos dadas 

 
              Disponível em https://www.etsy.com/ca/listing/258577041/four-sisters-best-friends-

brisdemaid. 

https://www.etsy.com/ca/listing/258577041/four-sisters-best-friends-brisdemaid
https://www.etsy.com/ca/listing/258577041/four-sisters-best-friends-brisdemaid
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Existe atualmente um movimento de mulheres chamado Sororidade, que é o 

pacto entre as mulheres que são reconhecidas irmãs, sendo uma dimensão ética, 

política e prática do feminismo contemporâneo. (Dicionário Informal on line, 

09/12/17): 

 

 

Sororidade, que é a união e aliança entre mulheres, baseado na empatia e 
companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum.[...] 
Do ponto de vista do feminismo, a sororidade consiste no não julgamento 
prévio entre as próprias mulheres que, na maioria das vezes, ajudam a 
fortalecer estereótipos preconceituosos criados por uma sociedade 
machiste patriarcal.(Disponível 
https://www.significados.com.br/sororidade/acessado em 30/03/2018} 

 

A sororidade é um dos principais alicerces do feminismo, pois sem a ideia de 

“irmandade” entre as mulheres, o movimento não conseguiria ganhar proporções 

significativas para impor as suas reivindicações. A origem da palavra sororidade 

está no latim sóror, que significa “irmãs”.    Porém, muitas mulheres ao longo da história 

até os dias de hoje ainda continuam presas a padrões impostos ao longo dos séculos. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.significados.com.br/sororidade/acessado%20em%2030/03/2018
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1.2  AS GRANDES CILADAS DO FEMININO: ASAS APRISIONADAS 
 
 

 
Imagem 8 -  Asas aprisionadas 

 
Disponível em: http://www.gotceleb.com/megan-fox-passion-play-stills-2011-2011-05-

21.html/megan-fox-passion-play-stills-2011-03. 
 
 
 
 

Não conheço nenhum caminho seguro para o sucesso, só um para o 
insucesso seguro – agradar a todos. 

Platão 
 

      

http://www.gotceleb.com/megan-fox-passion-play-stills-2011-2011-05-21.html/megan-fox-passion-play-stills-2011-03
http://www.gotceleb.com/megan-fox-passion-play-stills-2011-2011-05-21.html/megan-fox-passion-play-stills-2011-03
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A sociedade dita padrões de comportamento para todos, mas em especial 

para as mulheres. Desde Eva, as mulheres precisam ser amáveis, tolerantes, 

submissas, humildes, generosas e comportadas.  Ramos apud Pires (2008, p. 7) 

afirma que “comportamentos aparentemente modernos, opiniões afirmativas e até 

agressivas das mulheres de hoje, muitas vezes são uma fachada atrás da qual 

escondem medos, inseguranças e fragilidades milenares, decorrentes de séculos de 

repressão”. Até hoje, vive-se, no Ocidente, em uma sociedade patriarcal, na qual 

essa repressão, ainda é conveniente.  Casamentos abusivos ainda destroem 

mulheres inteligentes e bem-sucedidas, nos quais os parceiros tem inveja das 

posições alcançadas pela mulher.  Segundo Ehrhardt, (1996), mesmo com 

comportamentos ditos modernos e as mudanças ocorridas ao longo dos séculos,as 

mulheres  ainda encerram muitas contradições. 

Na maioria das vezes, são as mulheres influenciadas por toda uma cultura e 

tradição que acabam colocando “grades invisíveis” em torno de si, quando repetem 

alguns padrões destrutivos que ainda habitam o imaginário feminino. 

Ehrhardt (1986) descreve as várias ciladas que a mulher pode sofrer. 

Classifica-as como as de raciocínio, as profissionais, as ciladas “Monalisas”, que 

incluem as da compreensão, da ajuda, da vítima, da humildade e da compaixão.  

Algumas ciladas dizem respeito à “desculpas esfarrapadas”, quando a mulher 

aceita trocas em relação ao que desejava de fato; fazer sempre a vontade do outro e 

não a da própria pessoa; não protestar, não ser agressiva, porém essa 

agressividade reprimida irá dirigir-se para dentro, ou seja, um fato justificado para  a 

mulher sofrer mais crises de enxaquecas e depressão do que o homem. Geralmente 

esperam proteção de homens fortes, pois julgam-se fracas e as que julgam-se 

fortes, independentes, acreditam que pagam o preço da solidão.  

Acreditam que todas as mulheres têm que ser mães, e, sem ter-se decidido 

seriamente por um filho, muitas tornam-se mães; têm medo de sustentar-se sozinha, 

e imaginam que necessitam de um homem para prover suas necessidades 

financeiras.  

A autora faz vários questionamentos auxiliando a reflexão sobre tantos 

pensamentos destrutivos (“tabus”) que cercam a vida da mulher e que acabam 

ameaçando a sua felicidade. Ao afirmar que “as meninas boazinhas vão para o céu 

e as más vão à luta”, título de seu livro, encoraja as mulheres a desafiar seus medos 

e a mostrar que para a mulher decidida, nem mesmo o céu é o limite. 



36 
 

1.2.1 O conto Barba Azul: quando a própria mulher traz o predador para 
a sua vida e intimidade. 

 
 

Imagem 9.- O Barba Azul 

 
                    Disponível em https://www.pinterest.com.mx/karinelima1348/barba-azul/ 

 

 
 

O CONTO BARBA AZUL, POR CLARISSA PINKOLA ESTÉS: 
 

Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das 
freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, 
ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou 
do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-
se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, 
mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios 
olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo para ser exata. É tão azul 
quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à 
noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um 
mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, 
um homem conhecido pelo nome de Barba-Azul. 

Dizia-se que ele cortejava três irmãs ao mesmo tempo. As moças 
tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul e, por 
isso, se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las 
da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou 
conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor-de-carmim. Acomodou 
as irmãs e a mãe nos cavalos, e partiram a meio-galope floresta adentro. Lá 
passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e 

https://www.pinterest.com.mx/karinelima1348/barba-azul/
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à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca, e o 
Barba-Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. 

"Bem, talvez esse Barba-Azul não seja um homem tão mau assim", 
começaram a pensar as irmãs. 

Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido 
interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e 
temores das duas irmãs mais velhas voltaram, e elas juraram que não 
veriam o Barba-Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que, se 
um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto 
mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia, e sua 
barba também parecia ser menos azul. 

Portanto, quando o Barba-Azul pediu sua mão em casamento, ela 
aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se 
casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em 
seguida, partiram para seu castelo no bosque. 

— Vou precisar viajar por algum tempo — disse ele um dia à mulher. 
— Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos 
bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o 
que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome 
minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos 
cofres,  qualquer porta do castelo;  mas essa chavinha, a que tem no alto 
uns arabescos, você não deve usar. 

— Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. 
Portanto, 

pode ir, meu querido, não se preocupe e volte logo. — E assim ele 
partiu, e ela ficou. 

Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita 
curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que 
deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou 
alegremente. 

— Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em 
qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei 
qual é esse aposento. Só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. 

As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que 
porta. O castelo tinha três andares, com cem portas em cada ala, e como 
havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se 
imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta, havia uma 
despensa para mantimentos, atrás de outra, um depósito de dinheiro. Todos 
os tipos de bens estavam atrás das portas, e tudo parecia maravilhoso o 
tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas 
acabaram chegando ao porão e, ao final do corredor, a uma parede 
fechada. 

Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno 
arabesco. 

— Talvez essa chave não sirva para abrir nada. — Enquanto diziam 
isso, ouviram um ruído estranho — errrrrrrrr.  — Deram uma espiada na 
esquina do corredor e — que surpresa! — havia uma pequena porta que 
acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. 

— Irmã, irmã, traga sua chave — gritou uma delas. — Sem dúvida é 
essa a porta para aquela chavinha misteriosa. 

Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. 
O trinco rangeu, a porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada 
se via. 

— Irmã, irmã, traga uma vela. — Uma vela foi acesa e mantida no alto 
um pouco para dentro do aposento, e as três mulheres gritaram ao mesmo 
tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue; ossos 
humanos enegrecidos estavam jogados por toda a parte e crânios estavam 
empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. 
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Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da 
fechadura e se apoiaram umas nas outras arquejantes, com o peito arfando. 
Meu Deus! Meu Deus! 

A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de 
sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. 

— Oh, não! — exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave 
minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas 
o sangue não saía. 

A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. 
Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho do 
bolso até a bainha pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue 
vermelho-escuro. 

— Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina — ordenou ela à 
cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu 
sangramento. Da chave minúscula transpirava uma gota após outra de 
sangue vermelho. 

Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão a lenha, cobriu a 
chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para 
cauterizá-la. Pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada 
conseguia deter as lágrimas de sangue. 

— Ai, o que vou fazer? — lamentou-se ela. — Já sei, vou guardar a 
chave. Vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo. 
Tudo vai dar certo. — E foi o que fez. 

O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e 
entrou no castelo já procurando pela esposa. 

— E então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? 
— Tudo correu bem, senhor. 
— Como estão minhas despensas? — trovejou o marido. 
— Muito bem, senhor. 
— E como estão meus depósitos de dinheiro? — rosnou ele. 
— Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. 
— Então, tudo está certo, esposa? 
— É, tudo está certo. 
— Bem — sussurrou ele —, então é melhor devolver minhas chaves. 

Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. 
— Onde está a menorzinha? 
— Eu... eu a perdi. É, eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o 

chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. 
— O que você fez com ela, mulher? 
— Não... não me lembro. 
— Não minta para mim! Diga-me o que fez com aquela chave! 
Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez 

disso a segurou pêlos cabelos. 
— Sua traidora! — rosnou, jogando-a ao chão. — Você entrou 

naquele quarto, não entrou? 
Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na 

prateleira de cima havia sangrado, manchando de vermelho todos os belos 
vestidos de seda que estavam pendurados. 

— Chegou a sua vez, minha querida — berrou ele, arrastando-a pelo 
corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O Barba-
Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos, e ela se abriu 
para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. 

— Vai ser agora!!! — rugiu ele, mas ela se agarrou ao batente da 
porta sem largar, implorando por clemência. 

— Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. 
Conceda-me quinze minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me 
reconciliar com Deus. 

— Está bem — rosnou ele. — Você tem seus quinze minutos, mas 
prepare-se. 
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A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que 
suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, 
mas, em vez de rezar, gritou para as irmãs. 

— Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? 
— Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante ela gritava 

para as muradas. 
— Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? 
— Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. 
Enquanto isso, o Barba-Azul esbravejava para que sua esposa 

descesse até o porão para ser decapitada. 
— Irmãs, irmãs! Estão vendo nossos irmãos chegando? — gritou ela 

mais uma vez. 
O Barba-Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada 

de pedra com passos pesados. 
— Estamos, estamos vendo nossos irmãos — exclamaram as irmãs. 

— Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. 
O Barba-Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da 

esposa. 
— Vim apanhá-la — gritou ele. Suas passadas eram pesadas; as 

pedras no piso se soltavam; a areia da argamassa caía esfarinhada no 
chão. 

No instante em que o Barba-Azul entrou nos aposentos com as mãos 
esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do 
castelo ainda montados, entrando assim no quarto. Ali eles encurralaram o 
Barba-Azul fazendo com que saísse até a balaustrada. E ali mesmo, com 
suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e 
retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os 
abutres o que sobrou dele. (ESTÉS, 2014, P. 53-58) 

 
 

Há vários aspectos contidos nesse conto, que seriam temas de vários  novos 

estudos. Porém, algumas considerações serão discutidas no decorrer desse capítulo 

para enfatizar questões da psique, sob a visão da autora. 

“A história do Barba Azul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a 

psique de quase todas as mulheres, o predador inato.[...] Para conter o predador 

natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os 

seus poderes instintivos (Estés, 2014, p. 58)”. Em outras palavras poderia falar que 

seria a “consciência – inconsciente do mal”.  

A autora classificou alguns deles como insights, a intuição, a resistência, a 

tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance de sua visão, a audição 

apurada, os cantos sobre os mortos, a cura intuitiva e o cuidado com o seu próprio 

fogo criativo. 

Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores: 

 

“Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com 

segurança dentro de sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o 
predador significa tornar-se um animal maduro pouco vulnerável à 
ingenuidade, inexperiência ou insensatez”. (ESTÉS, 2014, p. 60) 
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Quantas vezes a mulher é convencida   que alguém ou algo pode ser bom 

para ela? Quantas vezes as mulheres são ingênuas a ponto de entrar em situações 

estranhas e confusas? O próprio casamento muitas vezes ocorre porque é o desejo 

dos parentes ou da sociedade. “O casamento no conto de fadas simboliza a procura 

de um novo status, o desdobramento de uma nova camada da psique”. (Ibidem, p. 

62);  

Quantas mulheres desistiram, pressionadas, de suas profissões para dedicar-

se à família? Quantas tomaram decisões inadequadas nas carreiras para agradar à 

família? E assim as mulheres tornam-se vítimas de seu próprio predador interno. 

Na verdade, a jovem do conto iludiu-se. Possuía medo dele, mas um passeio 

no bosque com diversão, já a faz descartar essa intuição. Normal que aconteça em 

jovens porque o “sistema de alarme ainda não está bem desenvolvido”, alerta a 

autora. Diz que, provavelmente, a jovem não teve os ensinamentos adequados da 

mãe e do pai. Mas também pode acontecer mesmo com todos os ensinamentos 

feitos, dependendo da dos grupos de colegas, forças culturais ou pressões 

psíquicas, possam vir a assumir riscos para descobrir em si mesmas. 

No conto, a questão da chave é a pergunta crucial que deve ser feita para não 

cair nas armadilhas. Fingir que nada aconteceu, evitando o encontro com a verdade 

é cavar a própria morte. É preciso ter forças para planejar a própria fuga e dar o grito 

de liberdade e destruindo o predador.  

A idade não importa, é necessário ser sagaz e ter atenção aos significados 

das situações que aparecem ao longo do caminho. 
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CAPÍTULO II 
 ENVELHECIMENTO: ASAS ATROFIADAS 

 
 
 

 “Quem é rico em sonhos não envelhece nunca. Pode até ser que morra de repente. Mas morrerá em 
pleno voo...” 

 
Rubem Alves 

 
 

 
Imagem  10 - O tempo voa

 
Disponível em: http://mitologiagrega.net.br/wp-content/uploads/2017/05/mitologia-grega-cronos-

e-kairos-3.jpg 
 
 

Pela primeira vez na história, as pessoas podem viver até os 60 anos ou 

mais. Em todo o mundo há uma queda nas taxas de fertilidade e aumento na 

expectativa de vida, levando ao rápido envelhecimento da população (OMS, 2015, p 

5). O Brasil, envelhece de forma rápida e intensa. Segundo o Censo IBGE (2010), a 

população brasileira é composta por 23 milhões de pessoas, e a população idosa 

totaliza 11,8% da população total do país. A expectativa de vida para a população 

brasileira aumentou para 74 anos, sendo 77,7 anos para a mulher e 70,6 para os 
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homens. Destaca-se o aumento de idosos centenários, hoje existem mais de 24 mil 

idosos com 100 anos ou mais (SUS, 2015, p 12), informações contidas no 

documento elaborado pelo XXX congresso Nacional de secretarias municipais de 

saúde, em 2015 (Diretrizes para o cuidado das pessoas idosas no SUS: propostade 

modelo de atenção integra, p.12).  Há a estimativa que a população idosa chegará a 

2 bilhões, até 2050, no mundo (MS, 2009, p. 13).  

Para a OPAS (Organização Pan Americana de Saúde), envelhecimento é “um 

processo sequencial, individual, cumulativo, irreversível, universal, não patológico, 

de deteriorização de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma 

espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao meio 

ambiente e, portanto, aumente suas possibilidades de morte”. (Ministério da Saúde, 

2006, p. 8) 

O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de 

diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – senescência - o que, 

em condições normais, não costuma provocar qualquer problema. 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), as cronologias da 

longevidade são divididas em: dos 45 aos 60 anos, meia idade ou maturidade; dos 

61 aos 76 anos, idosos; dos 76 aos 90 anos, ançiãos e dos 91 anos em diante, a 

velhice extrema. No Brasil, o marco legal do envelhecimento é a partir dos 60 anos. 

De acordo com o geriatra João Toniolo, diretor-clínico do Centro de Estudos 

do Envelhecimento da Universidade Federal de São Paulo, “a  idéia estabelecida na 

sociedade de que uma pessoa fica velha depois dos 60 anos é apenas uma 

convenção usada para pesquisas. O que conta para a medicina, hoje, é a 

"funcionalidade da pessoa", a capacidade que ela tem de realizar suas atividades 

diárias como sempre fazia" [...] Menos idade com doença limitante faz a pessoa 

funcionalmente mais velha do que alguém que tenha mais idade e maior número de 

doenças que não comprometem seu dia-a-dia”.  

Envelhecer é um processo multifatorial e subjetivo, de acordo com Dias 

(2017), O processo de envelhecer é individual, depende de um conjunto de fatores 

que vai além da idade cronológica. Há um declínio de todas as funções orgânicas 

que acentuam-se com o decorrer dos anos. Além das condições sociais, culturais, 

econômicas e perda da autonomia.  

A OMS define o idoso a partir da idade cronológica, portanto, idosa é aquela 

pessoa com 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento e com 65 anos ou 
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mais em países desenvolvidos. É importante reconhecer que a idade cronológica 

não é um marcador preciso para as mudanças que acompanham o envelhecimento. 

Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de saúde, participação e 

níveis de independência entre pessoas que possuem a mesma idade (Brasil, 2005). 

Delimitar uma faixa etária para o idoso brasileiro torna-se necessário para demarcar 

o grupo populacional que receberá os benefícios e  formular políticas  para tal.      “O 

aumento da expectativa de vida do brasileiro representa um grande desafio para os 

governos bem como para a sociedade civil” (UNATI, Cartilha do idoso, pag 2, s/a).  

Logo, para assegurar um envelhecimento saudável e com dignidade, há a 

necessidade de implantação de políticas públicas e a garantia dos direitos da 

pessoa idosa. 

No site do Ministério dos Direitos Humanos no Brasil, encontram-se as 

seguintes referências em relação à Pessoa Idosa: 

 

A questão do envelhecimento está presente em todas as sociedades e necessita 

de medidas que assegurem os “direitos do idoso” ou a “proteção à velhice” que 

estão situados, principalmente, entre os direitos sociais. Constam dos Planos de 

Ação Internacionais para o Envelhecimento (ONU 1982/2002) objetivos que 

recomendam às autoridades dos diferentes países adotar medidas de apoio às 

pessoas idosas, tanto no campo jurídico como na implementação de políticas 

sociais, devendo ainda seguir as três linhas prioritárias que são: pessoas idosas e 

desenvolvimento; saúde e bem estar na velhice e entorno propício e favorável. 
(Ministério dos Direitos Humanos no Brasil) 

 

No Brasil, a Política Nacional do Idoso (PNI), Lei nº8842/94, assegura direitos  

sociais  pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia, integração 

e participação efetiva na sociedade e, reafirmando o direito à saúde nos diversos 

níveis  de atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde).  

Em 1º de outubro de 2003, sob a Lei no 10.741, foi criado o Estatuto do Idoso. 

“Marco jurídico para a proteção da população idosa brasileira, considerando suas 

demandas, suas vulnerabilidades e, acima de tudo, seus direitos humanos. Esta 

ferramenta representa um grande avanço da sociedade brasileira e precisa ser 

consolidada dia após dia. para que o idoso brasileiro possa conhecer seus direitos e 

também reivindicá-los.  

(Disponível em http//www.fiocruz.br/biossegurança/Bis/infantil/direitosdoidoso.htm). 

O Estatuto do idoso regulamentou vários direitos da pessoa idosa, conforme 

visto acima. São ganhos adquiridos ao longo do tempo e que precisam ser 
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divulgados e cobrados pela sociedade.  Pelo site da Fiocruz, destacam-se alguns 

desses ganhos: Direito à vida, ao respeito (atendimento preferencial nos 

estabelecimentos comerciais e prestação de serviços), as suas necessidades 

básicas (aposentadoria, acolhimento provisório em Centros-dias e Casas Lares), à 

saúde (vacinação contra gripe e pneumonia), à educação, à moradia (barreiras 

arquitetônicas e urbanas), à justiça, ao transporte ( gratuidade  acima de 60 anos), 

ao lazer (meia entrada para atividades culturais como cinema, teatro, museus, etc). 

Porém a realidade brasileira em relação ao idoso ainda é problemática, pois a 

população idosa aumenta em proporção diferente a da demanda oferecida: 

 

A população idosa aumenta significativamente e o contraponto desta 
realidade aponta que o suporte para essa nova condição não evolui com a 
mesma velocidade {...}  Isto devido ao fato que a referida população requer 
cuidados específicos e drercionados às peculiaridades advindas com o 
processo do envelhecimento sem segregá-los da sociedade. {...} 
considerando os aspectos demográficos, epidemiológicos e os aspectos 
psicossociais com ((MENDES et al, 2005) 

  

      De forma poética, o padre Fábio de Melo, diz que a velhice também trás direitos 

maravilhosos: 

    

Enquanto a juventude é cheia de obrigações. A velhice é o tempo em que 
vivemos a doce inutilidade. Porque mais cedo ou mais tarde iremos 
experimentar esse território desconcertante da inutilidade. Esse é o 
movimento natural da vida.Perder a juventude é você perder a sua utilidade, 
é uma conseqüência natural da idade que chega. A velhice é o tempo em 
que passa-se a utilidade e aí fica sendo somente o significado da pessoa. É 
o momento que a gente se purifica. É o momento que a gente vai tendo a 
oportunidade de saber quem nos ama de verdade. Porque só nos ama pra 
ficar até o fim aquele que, depois da nossa utilidade, descobriu o nosso 
significado. É por isso que sempre rezo para envelhecer ao lado de quem 
me ama. Para poder ter a tranqüilidade de não ser útil, mas ao mesmo 
tempo não perder o valor. Se você quiser saber se alguém te ama de 
verdade, é só identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade. Quer 
saber se você ama alguém?  
Pergunte a si mesmo, quem nesta vida que pode ficar inútil pra você sem 
que você sinta o desejo de jogá-lo fora. E é assim que nós descobrimos o 
significado do amor... Só o amor nos dá condições de cuidar do outro até o 
fim! Feliz daquele que tem ao fim da vida, a graça de ser olhado nos olhos, 
e ouvir a fala que diz: - Você não serve pra nada, mas eu não sei viver sem 
você. (MELO, s/a, s/p) 
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Alves (2013, p.60) reforça as ideias de Mello, citada acima, quando diz que “A 

nossa vida começa justamente com o advento da inutilidade. Pois o momento da 

inutilidade marca o início da vida de gozo. Nada mais preciso fazer [...] Estou vivo 

agora para me entregar ao deleite”. 

Para tal, é necessário estar bem. Um dos grandes desafios atuais é 

envelhecer saudável, sendo essa uma das maiores conquistas de um povo em seu 

processo de humanização, pois reflete a melhoria das condições de vida. Em 

entrevista a concedida a Azevedo (Ascom/MS/RJ, em 4/10/16), especialista em 

geriatria do HFSE, RJ,  Regina Helena  Lasneaux de Novaes,  ressalta que é 

possível aliar independência com segurança e que a maioria dos idosos conseguem 

manter-se ativo. Ela dá algumas dicas para manter uma vida autônoma e 

equilibrada: cuidar da saúde, fazer atividade físicas regulares, manter uma 

alimentação natural, e principalmente, ter uma vida social ativa, com lazer, arte e 

cultura. Ressaltando que é possível uma vida sexual ativa na maturidade, não 

esquecendo o uso de preservativos. Porém alguns cuidados devem ser tomados 

também na própria residência e nas vias e instituições, no que diz respeito a 

segurança da pessoa idosa, como instalação de corrimão nos corredores e 

banheiros, piso antiderrapante, iluminação adequada nos ambientes, etc. 

A Cartilha do Idoso, criada pela Unati (Universidade da Terceira Idade) 

(UERJ/Unati, s/ a, p.3) “tem o objetivo de  auxiliar as pessoas idosas, inclusive 

aquelas  com deficiência  e mobilidade reduzida na efetivação de seus direitos, 

orientando-os  quanto às medidas a serem adotadas no caso de descumprimento da 

legislação em vigor. Informa sobre atendimento prioritário em bancos, 

estabelecimentos de saúde e 50% de desconto em atividades artísticas, culturais e 

de lazer; do transporte, da tramitação de processos e procedimentos, da 

acessibilidade, e também oferece algumas dicas em relação à quedas, benefícios de 

prestação continuada (BPC) e alguns telefones úteis, como o do Conselho Estadual 

da Defesa da Pessoa Idosa, Defensoria Pública, Delegacia Especial de Atendimento 

à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), entre outros. Funciona como um instrumento 

de informação facilitará a inclusão da pessoa idosa na sociedade. 

As pessoas de um modo geral, não aceitam a ideia de envelhecer. Apavoram-

se com o envelhecimento e, assim, com medo da morte, não vivem o presente e 

nem preparam-se para o futuro.  
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A letra da música “Envelhecer”, de Arnaldo Antunes, fala sobre o 

envelhecimento, como uma das questões mais antigas do ser humano e pela 

vontade do autor de passar por esse processo: 

 

A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer 
A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer 
Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer 
Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer 

Não quero morrer pois quero ver 
Como será que deve ser envelhecer 
Eu quero é viver pra ver qual é 
E dizer venha pra o que vai acontecer 

Eu quero que o tapete voe 
No meio da sala de estar 
Eu quero que a panela de pressão pressione 
E que a pia comece a pingar 
Eu quero que a sirene soe 
E me faça levantar do sofá 
Eu quero pôr Rita Pavone 
No ringtone do meu celular 
Eu quero estar no meio do ciclone 
Pra poder aproveitar 
E quando eu esquecer meu próprio nome 
Que me chamem de velho gagá 

Pois ser eternamente adolescente nada é mais demodé 
Com uns ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer 
Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender 
Que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr 

Não quero morrer pois quero ver 
Como será que deve ser envelhecer 
Eu quero é viver pra ver qual é 
E dizer venha pra o que vai acontecer 

Eu quero que o tapete voe 
No meio da sala de estar 
Eu quero que a panela de pressão pressione 
E que a pia comece a pingar 
Eu quero que a sirene soe 
E me faça levantar do sofá 
Eu quero pôr Rita Pavone 
No ringtone do meu celular 
Eu quero estar no meio do ciclone 
Pra poder aproveitar 
E quando eu esquecer meu próprio nome 
Que me chamem de velho gagá. 
 
Envelhecer 
(Arnaldo Antunes, 2009) 

 
 

https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/
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Encarar a morte, o envelhecer, é ter uma atitude mais positiva pela vida. 

Quem não consegue lidar com as limitações do envelhecimento e da morte, não vive 

plenamente. É necessário adotar atitudes preventivas desde a juventude para 

conseguir um envelhecimento saudável, pois envelhecer não é sinônimo de adoecer. 

A senescência é fisiológica, as alterações   são esperadas e normais para um 

organismo velho. É possível viver com qualidade até o final da vida: 

 

        O “envelhecimento ativo” decorre de uma política de saúde mundial 
adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2005 e 
implementada por diversos países, entre eles o Brasil, com a finalidade de 
garantir o acesso à participação, saúde, informação e segurança ao longo 
da trajetória de vida, mas especialmente às pessoas mais velhas e, assim, 
melhorar a qualidade de vida. (Disponível em: http//www.portal do 
envelhecimentocom.br, acessado em13/02/2018) 

 

Essa política objetiva melhorar a qualidade de vida à medida que a população 

envelhece, a expressão envelhecimento ativo é entendida como o processo de 

otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança”. Philippini 

(2015,p.83) afirma que “um fator principal para que o longevo, dentro de suas 

limitações, mantenha a autonomia, é ter sempre projetos em curso”. 

No documento sobre a Política do Envelhecimento, a OMS esclarece ainda 

que a palavra “ativo” significa “participação contínua nas questões sociais, 

econômicas, culturais, espirituais e civis”, deixando expresso que esse termo não 

refere-se “somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da 

força de trabalho”. (Portal do envelhecimento, 2018)  

Philippini, (2015, p.66) fala sobre como manter o cérebro vivo, principalmente 

através da Arteterapia. Descreve que quando “a pessoa ao realizar atividades 

prazerosas estimula a liberação de endorfina e serotonina, beneficiando o cérebro, 

com os estes “neurotransmissores do bem”.  

Diante das transformações no envelhecimento, é importante “atitudes criativas 

diante das mudanças, sejam físicas, afetivas, econômicas e outras decorrentes do 

envelhecimento, pois favorecem uma resiliência acompanhada de menores perdas 

emocionais”. (op. Cit., p77).htt 

p://www.portaldoenvelhecimento.com.br/p 

 

2.1 A CRISE DA MEIA IDADE 
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 “Quero asas de borboleta azul, para que eu encontre o caminho do vento,o 
caminho da noite, a janela do tempo, o caminho de mim” 

Roseana Murray 

 
 

Imagem11 –  A mudança é inevitável 

 
Disponível em http://sagradosegredosdaterra.blogspot.com.br/2013/07/fluxos-refluxos-e-

inconstancias.html. 

 
 
 

Talvez, a chegada aos cinquenta anos, seja um dos momentos que podem 

propiciar um olhar para o próprio envelhecimento. Quase meio século de vida traz 

um peso na estrutura física e psicológica da pessoa. A autora experimenta a 

passagem por essa fase, enquadrando-se nos estudos descobertos sobre o tema. 

Estudos de gênero têm apontado para diferentes formas de construção da 

subjetividade feminina a partir da inserção social das mulheres em culturas  
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patriarcais. É notório o protagonismo feminino frente às transformações sociais. 

Papéis sociais que até então pertenciam aos homens, passam a ser também das 

mulheres. Antigamente, a fase da menopausa caracterizada pela mulher cuidando 

de seus netos, ou de membros da família.  

Hoje, as mulheres são potencialmente responsáveis financeiramente e 

emocionalmente pelas famílias, com duplas e triplas jornadas de trabalho, sem 

tempo para perceber que o tempo está passando. 

Ao entrar na meia idade, começa a rever algumas questões, e ao fazer a 

seguinte indagação: “Quem sou eu além da minha história e dos papéis que 

represento?” Esta pergunta de Hollis, (1995, p.9) reflete os questionamentos feitos 

por uma pessoa que chegou à meia idade.  

Segundo o autor: 

 É quando “descobrimos que vivemos até agora algo que constitui um falso 
eu, que temos representado até o momento uma idade adulta provisória, 
impelidos por expectativas irrealistas, nós nos abrimos finalmente para a 
possibilidade de uma segunda idade adulta, nossa verdadeira 
individualidade”. (HOLLIS, 1995, p.9) 

 

Luft (2003, p.16) afirma que viver “deveria ser - até o último pensamento e 

derradeiro olhar – transformar-se”. E quando passa-se pela “Passagem do Meio”, 

como também é chamada essa fase, as transformações podem ser dolorosas, mas 

trarão a dimensão da liberdade. A autora revela que “somos autores de boa parte de 

nossas escolhas e omissões, nossa audácia ou acomodação, nossa esperança e 

fraternidade ou nossa desconfiança. Sobretudo, devemos resolver como 

empregamos e saboreamos nosso tempo, que é afinal sempre o tempo presente”.   

A maturidade, é a oportunidade e a responsabilidade de ser você mesmo. 

 

 

Todos estão envelhecendo, desde o nascimento você está envelhecendo, a 
cada momento. Se a sua vida prosseguir numa linha horizontal, a linha 
cronológica do tempo (nascimento-infância-juventude-idade adulta e 
velhice) você será apenas um velho. Mas se a sua vida prosseguir 
verticalmente, para cima, você irá descobrindo que as riquezas estão dentro 
de você. Porque na linha vertical não contam os anos, contam as suas 
experiências [...] Então seguindo na linha vertical, você atinge a glória do 
envelhecimento, a sabedoria. E Assim em vez de se aborrecer com as leis 
do envelhecimento, observe em que linha o seu trem está se movendo. 
Sempre há tempo de mudar de trem [...] (Osho, 2009, s/p) 
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2.1.1  Marco do envelhecimento feminino: a menopausa 

                                               Imagem 12- Tempo para metamorfose 

 
Disponível em https://palomailustrada.blogspot.com.br/2013/05/arte-menstrual-6-tpm.html?m=1 

 
 

A trajetória feminina é feita de ciclos, assim como a lua. Desde a menarca, 

que simboliza a primeira menstruação e a entrada no período de procriação, depois 

a gestação e o parte, para aquelas que experienciaram a maternidade biológica, e 

por fim a menopausa, que encerra a fertilidade da mulher. Assim, Kultov fala do ciclo 

da mulher: 

 

Num nível biológico básico, as mulheres são diferentes: nós temos um ciclo 
lunar. Somos capazes de carregar e nutrir outra vida dentro de nós 
mesmas, de dar à luz e amamentar com o nosso corpo. Esse é o aspecto 
transformacional miraculoso das mulheres. Esse ciclo lunar interior, ou ciclo 
menstrual, afeta nossa energia, nossas idéias, nossas emoções, e é a 
matriz da nossa própria natureza. {...} Um fato da vida. (KULTOV, 2016, P. 
76) 

 

https://palomailustrada.blogspot.com.br/2013/05/arte-menstrual-6-tpm.html?m=1
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Nesse novo período, o corpo começa novamente a transformar-se. É um 

evento fisiológico marcante, que cada mulher vivencia de uma forma, na fase da 

meia idade. 

De acordo com Mori e Coelho (2004, p. 179), a menopausa dá-se após  a 

cessação da menstruação por 12 meses, como alguns autores costumam definir. 

Sabidamente que não configura nenhuma patologia, somente uma das fases do 

ciclo de vida feminino, porém muitos médicos utilizam hormônios (estrogênio e 

progesterona) e psicotrópicos às mulheres nesta fase. As autoras ressaltam que as 

mulheres que são submetidas a tais tratamentos são as mais “desafortunadas”, 

principalmente pelo Climatério estar ligado às condições sócio-ambientais, 

econômicas e psicológicas. Não descartando, porém, alguns casos necessários de 

intervenção medicamentosa.  

As sociedades científicas internacionais entraram em consenso de que a 

Terapia Hormonal   deve ser iniciada para alívio dos sintomas desagradáveis 

relacionados à redução dos esteróides sexuais, como as alterações menstruais, 

fogachos/sudorese e aqueles conseqüentes à atrofia urogenital, segundo o Manual 

de Atenção ao Climatério do MS (2008, p.136). 

Os profissionais da área da saúde usam o termo Climatério (em grego 

significa crise) para referirem a esse momento da meia idade feminina.  O Ministério 

da Saúde afirma que: 

 
 

 Apesar de constituir uma etapa normal do ciclo biológico da mulher, da 
mesma forma que a adolescência, e não uma doença que incapacita ou a 
limita para a vida, verifica-se que alguns profissionais de saúde, ao 
abordarem esse assunto, acabam por reforçar uma visão do climatério 
como um fato anormal ou uma doença. Visto desta maneira, julgam ser 
necessário intervir quimicamente por meio de terapia medicamentosa, 
caracterizando o uso indiscriminado e muitas vezes desnecessário de 
medicamentos. Talvez esta seja uma das razões pelas quais a terapia 
hormonal seja assunto de grande controvérsia.(MS, 2008, p..26) 
 
 

 
As PICS (Práticas Integrativas e Complementares de Saúde) contempladas 

pelo SUS (Sistema Único de Saúde), são aliadas das mulheres como terapia auxiliar 

não medicamentosa durante o climatério. Podem ser aplicadas através da 

Fitoterapia (uso de plantas medicinais), Acupuntura, Homeopatia, medicina 

Antroposófica, conforme relatado no manual do MS citado anteriormente. 



52 
 

A eficácia das PICS é ampla, e também contempla a Arteterapia como auxiliar 

potencial na travessia de mais um ciclo feminino, principalmente na importância da 

participação de mulheres em grupos terapêuticos: 

 Ouvir outras mulheres que vivenciam problemas tão semelhantes aos seus, 
pode contribuir para que uma mulher compreenda melhor o processo, dê 
sentido às próprias vivências do envelhecimento, amplie os grupos de 
amizades e aumente sua auto-estima. No compartilhamento de 
experiências, a crise pessoal pode encontrar novas possibilidades de se “re-
significar” diante da complexidade enfrentada nesta etapa de vida. (Ibiden, 
p.23) 

 

Estés (2014) fala, entre tantos outros fatos, sobre a necessidade da mulher 

aproximar-se da natureza instintiva, recorrendo aos poderes da intuição e 

adequação aos próprios ciclos, descobrindo aquilo a que pertence com o máximo de 

consciência possível. 

 

2.1.2  Envelhecimento e sexualidade 
 
 
 
                                      Imagem.13-.Acendendo o fogo 

 
 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/521221356856793100/ 

https://br.pinterest.com/pin/521221356856793100/
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O envelhecimento sexual é “um dos fatores mais freqüentemente apontados 

como fonte de angústia para mulheres e homens nessa fase da vida, {...}, 

principalmente devido à desvalorização dos indivíduos mais maduros” ( MS,2008).  

Existem vários mitos sobre a sexualidade da mulher no climatério, nos quais a 

mulher passa a ser considerada assexuada: 

 
 Um deles é a identificação da função reprodutora com a função sexual. 
Outro é a idéia de que a atração erótica se faz às custas somente da beleza 
física associada à jovialidade. Há ainda um terceiro mito que considera a 
sexualidade feminina relacionada diretamente aos hormônios ovarianos, 
vinculando a diminuição da função do ovário com a diminuição da função 

sexual.  (Ministério da Saúde, 2008, p. 5) 
 
 

A menopausa não é o fim da vida sexual feminina, mas para isso faz-se 

necessário romper alguns estereótipos culturais em relação ao desejo sexual no 

climatério, e após, haja visto que, inicia-se uma nova etapa de vida, mais um ciclo 

feminino, novos tempos. 

 

 

2.1.3 - O tempo de Cronos x Kairós 

 

 
Todos estamos matriculados na escola da vida. Onde o mestre é o tempo. 

Cora Coralina 

 

 

 

 

Imagem 14 -  Kairós e Cronos 

 
Disponível em:http://mitologiagrega.net.br/cronos-e-kairos-personificacoes-do-tempo 
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Os gregos utilizavam duas palavras para o tempo: Cronos e Kairós. Essas 

palavras significavam o tempo, porém de maneiras distintas. Isso porque Cronos 

referia-se ao tempo sequencial, cronológico, aquele que pode ser medido. Já Kairós 

era o momento, algo indeterminado no tempo, um acontecimento especial ou uma 

experiência oportuna. 

A vida humana é pautada no conceito Cronos de tempo linear, que escraviza 

e envelhece. A vida passa diante dos olhos sem ser percebida.   O 

tempo de Cronos, sempre implacável avança em direção a um final.  

Kairós é um tempo divino, de momentos especiais e inesquecíveis. Momentos 

em que não se percebe a passagem do tempo. As coisas apenas fluem e têm um 

significado atemporal. Talvez o instante oportuno para fazer algo 

importante. Kairós nos permite viver com mais leveza e liberdade. Em kairós não 

existe passado ou futuro, o viver é um eterno agora.  Diz respeito a qualidade do 

tempo vivido, um tempo presente nos momentos especiais, que não pode ser 

mensurado. Esse é o tempo da ocasião, um tempo divino. (Disponível em 

https://www.significadosbr.com.br/kairos acessado em 11/02/2018) 

Assim, o tempo contado em anos, é chamado cronológico. Como Chronos, o 

tempo pode ser violento, devorador, vingativo, negativo e cruel, principalmente para 

as mulheres. A tríade da perfeição física – juventude, beleza e saúde – pode trazer 

consequências psicológicas no enfrentamento do processo de envelhecimento.  

O tempo sempre teve relação direta com o ser humano. A cronologia humana, 

do nascimento à morte, o calendário de janeiro a dezembro, os rituais de passagem 

desse tempo. O tempo de Deus e de todo o Mistério. Na Bíblia Sagrada há 

mensagens sobre o tempo, como esta do livro de Eclesiastes, no Velho Testamento: 

 

 
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito 
debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer; tempo de plantar, 
e tempo de arrancar o que se plantou; Tempo de matar, e tempo de curar; 
tempo de derrubar, e tempo de edificar; Tempo de chorar, e tempo de rir; 
tempo de prantear, e tempo de dançar; Tempo de espalhar pedras, e tempo 
de ajuntar pedras; tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar; 
Tempo de buscar, e tempo de perder; tempo de guardar, e tempo de lançar 
fora; 
Tempo de rasgar, e tempo de coser; tempo de estar calado, e tempo de 
falar; 
Tempo de amar, e tempo de odiar; tempo de guerra, e tempo de 

paz.(Eclesiastes 3:1-8) 

 
 

https://www.significadosbr.com.br/kairos
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ec/3/1-8
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2.1.4  Perdas e ganhos 

 
 
 

O saber se aprende com mestres e livros. A sabedoria, com o corriqueiro, 
com a vida e com os humildes.  

Cora Coralina 

 

Imagem 15- Sabedoria

Disponível em:http://bellartatelier.blogspot.com.br/2014/01/boa-noite-anjos-meus.html 

 
 

Há tempo de ganhar e tempo de perder, em diferentes tempos e quem sabe 

ao mesmo tempo. Perde a juventude ou conquista a maturidade? Ganha a velhice 

http://bellartatelier.blogspot.com.br/2014/01/boa-noite-anjos-meus.html
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ou perde a maturidade? Qual seria a melhor forma de pensar? Assim Luft (2004) faz 

suas reflexões em relação a sua avó que nunca aceitou a chegada da velhice. 

A autora, em sua obra acima citada, sob o título “Perdas e ganhos”, fala da 

passagem do tempo, como algo que tudo leva e que também devolve, como o 

movimento das marés, mas que só irá afogar a pessoa, na medida que a mesma 

permitir. E que as “perdas e ganhos dependem da perspectiva e possibilidades de 

quem vai tecendo a sua história” (Luft, 2008, p.125) 

     
A velhice é a fase da vida que adquire maior magnitude, se perde a beleza 
física padronizadas pelos modelos atuais, a saúde plena, o trabalho, os 
colegas de tantos anos, os amigos, o bem estar econômico e 
fundamentalmente,a extensão infinita do futuro”. (Goldfarb, 1995, p. 220) 

 

Neri (2005) apud Lopes (2014) aponta os eventos mais estressantes na 

velhice, como a “aposentadoria, perdas familiares e amigos queridos, 

aparecimento/agravamento de doenças crônicas”. Esse eventos podem levar à 

depressão, e que na mulher, pode surgir a partir dos seguintes fatos: aumento da 

possibilidade de viuvez, maior exposição à doenças crônicas, incapacidade 

funcional, ônus familiar, pobreza e baixo padrão educacional, enfatiza Neri (2005). 

“Antigamente, os médicos prescreviam viagens como remédio para a 

depressão. Imaginavam que, viajando para outros lugares, a depressão ficaria para 

trás. Mas a tristeza não desembarca. Viaja junto” (Rubem Alves, 2013, p. 129). E 

perder dói.... É necessário a busca de mecanismos internos desde a juventude para 

lidar com as perdas. Através dessas perdas é que percebe-se o quanto é difícil para 

os idosos lidar com elas. Muitos isolam-se, e criam resistências a novas situações.  

Para alguns, o sofrimento que derruba, pode fazer crescer; e para outros, pode ser 

‘perda total’, podendo ser visto como injustiça e até traição da vida. 

Há também as questões familiares, como a dos filhos, por não terem tempo 

nem atenção para doar. Luft (2004, p.25) fala dessa questão, abordando o 

sofrimento em decorrência do “pouco espaço para diálogo, ternura, solidariedade, 

dentro da própria casa. Principalmente, não temos tempo ou disponibilidade para o 

natural exercício da alegria e do afeto”. 

Por ser o ciclo final biológico da vida, por sofrer a saudade de pessoas 

próximas que partiram, a velhice faz olhar a morte, lidar com a finitude. As perdas na 

velhice são inúmeras, mas afinal algum ganho há de se ter.  Talvez o maior ganho 
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seja através das próprias perdas, onde há a possibilidade de valorizar justamente o 

que se perde, que é a vida. Deste modo, os idosos percebem que o seu tempo 

agora é curto e limitado, e procuram investir em relações emocionais significativas, 

selecionam as relações de proximidade afetiva, afirmando assim a sua Identidade, 

conforme relata Lopes (2014).  

Reencontrar com a infância, pode ser um ganho.  Alves (2013, p.26) afirma 

que “Somente na velhice nos reencontramos com a infância, com nossa infância”. O 

autor traz uma reflexão de T. S. Eliot, que diz: “E ao final de nossas longas 

explorações, chegaremos finalmente ao lugar de onde partimos e o conheceremos 

então pela primeira vez”. Esta reflexão do autor parece conduzir ao conceito de 

Sabedoria, um grande ganho da velhice. Mas será que todo idoso é sábio?  

IDEAC (Instituto para o Desenvolvimento Educacional, Artístico e Científico) 

divulgou pesquisa feita pelo New York Times, afirma que SIM. Todo idoso é sábio.  

“Desde o começo do ano de 2015, a fotógrafa Nicole Bengiveno e o repórter John 

Leland visitaram seis nova-iorquinos com mais de 85 anos. Eles falaram sobre morte 

e perda, mas também sobre amor e conexão, realização e significado”, sinaliza esta 

reportagem.  Se as suas habilidades tinham diminuído, elas tinham se reduzido a 

atividades que lhes davam satisfação. O que ficou evidente foi que   as pessoas 

mais velhas têm um maior senso de bem-estar porque aceitam uma mistura de 

felicidade e tristeza da vida, e alavancam essa mistura quando surgem outros 

eventos. Gastam menos tempo com raiva, estresse e preocupação. Os idosos 

também são com frequência melhores tomadoras de decisão, reconhecendo e 

avaliando melhor padrões ou sendo só mais reflexivos quanto aos efeitos de suas 

decisões. 

Com a sabedoria pode vir também a busca pela Espiritualidade (porém não é 

própria dos idosos, pode acontecer em qualquer cronologia).  Dalai-Lama (2000) é 

citado por Boff (2016, p. 11) por sua definição de Espiritualidade: “É aquilo que 

produz no ser humano uma mudança interior”. Fala também das qualidades do 

espírito humano, que quanto mais velhas tornam-se, mais positivas são sobre o 

envelhecimento e mais adaptáveis às suas limitações.  

 

Amor e compreensão, paciência e tolerância, capacidade de perdoar, 
contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia – que 
trazem felicidade tanto para a própria pessoa quanto para os outros. {...} ( 
LAMA apud BOFF, 2016, p 11). 
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       2.2  A FEMINIZAÇÃO DO ENVELHECIMENTO 

 
 

Imagem 16- A eterna juventude 

 
Disponível em: https://www.ideafixa.com/post/o-melhor-da-semana-o-creme-dos-posts-enviados-pelo-

publico-5 

 

 

A transição demográfica brasileira apresenta algumas peculiaridades, como a 

prevalência de mulheres (55,7%) entre as pessoas idosas. Na população ainda mais 

idosa, com idade superior a 80 anos, o percentual de mulheres sobe para 61% do 

contigente de idosos, conforme relatado em “Diretrizes para o cuidado das pessoas 

idosas no SUS (2014, p.12). 

O fato é que o envelhecer não é só determinado pela cronologia, pelo passar 

dos tempos e pela condição social. É também um processo fortemente associado às 

histórias pessoais. As mudanças corporais previstas podem impactar a auto-imagem 

feminina e potencializar um sofrimento psíquico, segundo a visão de cada sociedade 

a respeito da “mulher mais velha. ” A história das mulheres passa pela história de 

seus corpos. (Manual do climatério, 2005, p.22) 

A Carta sobre Gênero e Envelhecimento, construída no II Fórum Internacional 

de Longevidade Brasil (ILC-BR) que ocorreu no Rio de Janeiro, no período de 16 e 

https://www.ideafixa.com/post/o-melhor-da-semana-o-creme-dos-posts-enviados-pelo-publico-5
https://www.ideafixa.com/post/o-melhor-da-semana-o-creme-dos-posts-enviados-pelo-publico-5
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17 de Outubro de 2014, baseia-se na “Igualdade de Gêneros em um Mundo que 

Envelhece” e compromete-se em defender uma política universal voltada para o 

envelhecimento da população mundial. Reforça as desigualdades sociais ao longo 

do tempo, imposta às mulheres, e a imposição de papéis atribuídos ao gênero e 

todas as consequências negativas dessa visão para a saúde da mulher e da 

sociedade em geral. 

No escopo deste estudo, busca-se não negligenciar as necessidades de 

homens idosos, mas fortalecer a necessidade de dar respostas à “feminização do 

envelhecimento”, através de pesquisas sobre políticas, órgãos de defesa e 

prestação de serviços. Busca-se  um olhar para as lacunas sobre essa questão, 

como as noções culturais e o surgimento de novas identidades de gênero. 

Cabe apontar também as discrepâncias significativas entre homens e 

mulheres, citando a expectativa de vida, condição de saúde, segurança econômica 

/pessoal, participação social/no trabalho e compartilhamento de ônus. 

Muitos são os desafios à frente, pois a população envelhece rapidamente,e o  

mundo apresenta-se mais globalizado a cada dia, com movimentos migratórios 

constantes, tornando ainda mais necessária a igualdade de gêneros  para aproveitar  

as capacidades e experiências de cada indivíduo. 

É urgente mudanças na maneira de viver da população, em relação ao 

trabalho, com o cuidado aos povos. Se nada for feito o mundo se tornará um local 

insustentável, com possíveis rupturas entre homens e mulheres. 

Vários documentos e tratados sobre igualdade de gêneros e empoderamento 

de mulheres já foram firmados, e eles são considerados os pilares fundamentais 

para a organização em comum de um padrão pelo qual pessoas, organizações, 

instituições e governos sejam orientados e avaliados. Quatro pilares foram 

estabelecidos nesse contexto, que são saúde, aprendizado ao longo da vida, 

participação e segurança. De acordo com a Carta, faz-se necessária uma 

reavaliação sobre como as pessoas se vêem e como relacionam-se como seres 

humanos. 

Uma das formas da mulher empoderar-se na luta pela igualdade de gêneros é 

a partir do conhecimento, das diferentes formas de saber, das oportunidades de 

adquiri-los.  

“O papel da educação é, antes de mais nada, ajudar as pessoas  a descobrir 

a si mesmas”, afirma Pierre Weil (1993, p. 148), fundador e reitor da UNIPAZ 
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(Universidade Internacional da Paz). Logo é essencial o acesso à educação para 

todas as mulheres do planeta.   

 “A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – 
espírito, corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade 
pessoal e espiritualidade”. Para que a pessoa tenha condições de formular 
um pensamento crítico ao tomar suas próprias decisões. (WEIL, 1993, p. 
148) 

 

Na sociedade oriental, a sabedoria do idoso é valorizada. Fato que não 

acontece na   sociedade ocidental, onde a juventude é a mandatória dos valores 

atuais.  A sociedade brasileira tem seguido esses valores pós- modernos ocidentais. 

Há incentivo para a cultura de consumo e pelo descarte de coisas, de pessoas e de 

relacionamentos. A produção é essencial. Quem não produz, deixa de existir! Assim, 

o envelhecer tem sido uma experiência muito difícil para algumas pessoas, e em 

especial para as mulheres, que sofrem exclusão da sociedade. 

A “mulher mais velha” é bem mais desqualificada que o homem. Mori, M. E. e 

Coelho, V. L. D. (2004, p.182) descrevem sobre o modo como diferentes culturas 

lidam com a menopausa, e ressalta   que “na cultura ocidental cujo paradigma 

valoriza a juventude, as condições físicas tornam-se fragilizadas ainda mais pelo 

envelhecimento do corpo, fazendo com que a questão da finitude se apresente para 

as mulheres”.  

Goldfarb (1998, p.54) refere-se à estranheza ante a própria imagem que a 

mulher de meia idade vê diante do espelho, o ‘espelho negativo’, que acontece na 

maioria das vezes antes da velhice se instalar-se e que a anuncia sob o ponto de 

vista estético, correlacionando a funcionalidade do corpo e o significado social que 

cada cultura outorga à essa fase da vida. 

A relação que a mulher estabelece com seu físico é bem diferente da que o 

homem estabelece, na meia idade. Principalmente sobre a questão dos desejos e da 

sexualidade. 

Há uma preocupação em obter a juventude e a beleza a qualquer preço, 

porque estas são valorizadas como modelo de saúde, não só no envelhecimento, 

mas durante a vida das mulheres, de um modo geral. Estas buscam alternativas 

para  manterem-se mais jovens e atraentes, muitas vezes influenciadas pela mídia e 

propagandas. Tratamentos com cosméticos aliados às cirurgias plásticas, culto ao 
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corpo nas academias de ginásticas, uso de bactérias que paralisam a pele, 

mudanças na cor do cabelo, são tentativas de apresentar-se mais jovem. Todas 

essas experiências  são meios de “trapacear” o espelho, pois o processo de 

envelhecimento é irreversível (Mori, M. E. e Coelho, V. L. D.,2004, p 184). 

 

 

2.2.1 Instituições de longa permanência para idosos (ILPl): asas 

roubadas 

 
 

Imagem 17.- Asas arrancadas 

 
Disponível em: https://www.pinterest.pt/oresonya/scary-beauty/?lp=true 

https://www.pinterest.pt/oresonya/scary-beauty/?lp=true
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O texto abaixo foi utilizado como uma metáfora para comparar as condições 

dos pássaros presos com a situação das idosas asiladas. Com o passar do tempo   

institucionalizadas, começam a “desbotar”, perdem a alegria, conversam pouco, 

ficando tristes e amoadas, iniciando um “desligamento” do mundo. 

 
Era uma vez uma menina que amava um pássaro encantado que sempre a 
visitava e lhe contava estórias, o que a fazia imensamente feliz. Mas 
chegava um momento que o pássaro dizia: ‘Tenho que ir’. A menina 
chorava porque amava o pássaro e não queria que ele partisse. ‘Menina’, 
disse-lhe o pássaro, ‘aprenda o que vou lhe ensinar: eu só sou encantado 
por causa da ausência. É na ausência que a saudade vive. E a saudade é 
um perfume que torna encantados todos os que os sentem. Quem tem 
saudades está amando. Tenho que partir para que a saudade exista e para 
que continue a amá-la e você continue a me amar…’ E partia. 
A menina, sofrendo a dor da saudade maquinou um plano: quando o 
pássaro voltou e lhe contou estórias e foi dormir, ela o prendeu em uma 
gaiola de prata, dizendo: ‘Agora ele será meu para sempre’. Mas não foi 
isso que aconteceu. O pássaro, sem poder voar, perdeu as cores, perdeu o 
brilho, perdeu a alegria, não tinha mais estórias para contar. E o amor 
acabou. Levou um tempo para que a menina percebesse que ela não 
amava aquele pássaro engaiolado. O pássaro que ela amava era o pássaro 
que voava livre e voltava quando queria e ela soltou o pássaro que voou 
para longe.(RUBEM ALVES, 2017, p.5) 

 
 
 

Em prefácio para a Cartilha sobre as ILPIs, confeccionada pela Unati/UERJ, a 

Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, fala sobre o 

envelhecimento humano na sociedade brasileira: 

 

Ainda convivemos com a conotação negativa sobre envelhecimento 
humano em nossa sociedade, desprezando fatores como a valorização da 
experiência humana, sabedoria e propriamente o triunfo da longevidade, 
Para que possamos viver com dignidade na velhice, alguns pressupostos 
devem ser exercidos no contexto social, tais como, respeito, acolhimento e 
dignidade.  (FRIAS.; s/ a, s/p) 
 

 

A PNI (Política Nacional do Idoso) como  visto anteriormente, assegurou 

direitos sociais à pessoa idosa criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade.  

São consideradas nesta política modalidades de atendimento à pessoa idosa: 

centros de convivência, centro dia, casas lar, residência temporária, república, 

família acolhedora, família natural e atendimento domiciliar. Ressalta-se que esses 

atendimentos são de natureza não asilar. Na assistência asilar, entende-se por 

atendimento na modalidade institucional, em regime de internato, ao idoso sem 
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vínculo familiar, abandonado ou sem condições de prover sua própria subsistência 

através da alimentação, de cuidados com a saúde e de convivência social.  

As ILPI´s inserem-se na política de Assistência Social nos Serviços de 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Tratam-se de instituições 
de acolhimento para idosos de característica residencial, em condição de 
liberdade, dignidade e cidadania, disposto a idosos que não possuem 
condições de permanecer com a família em decorrência de situações de 
violência e negligência, em situação de rua, abandono e vínculos familiares 
rompidos ou fragilizados. (FREITAS, B. C., 2017)  

 

Seguindo a Cartilha – Instituições de Longa Permanência para Idosos, da 

Unati/UERJ (s/ ano), as Instituições de Longa Permanência para Idosos- ILPIS, 

devem possuir alvará atualizado pela Vigilância Sanitária, de acordo com o 

estabelecido na Lei. (RESOLUÇÃO SES Nº 213 DE 04 DE JANEIRO DE 2012) 

CONDIÇOES GERAIS DAS ILPI’S Segundo a RDC 283/2005. 

As ILPIs devem promover aos seus residentes: 

 • O exercício dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e 

individuais);  

•  Garantir a identidade e a privacidade da pessoa idosa, assegurando um ambiente 

de respeito e dignidade; 

 • Promover a integração das pessoas idosas que residem na instituição, nas 

atividades desenvolvidas pela comunidade local;  

• Garantir e incentivar as relações intergeracionais;  

• Promover a participação da família na atenção com a pessoa idosa residente;  

• Desenvolver ações que estimulem a pessoa idosa à manutenção de sua 

autonomia; 

 • Promover condições de cultura e lazer as pessoas idosas; 

 • Desenvolver palestras e eventos que possam combater a violência contra a 

pessoa idosa bem como a violação de seus direitos civis e contra a discriminação.          

Em um breve histórico sobre a existência das ILPIs, de acordo com a 

dissertação de mestrado de LIMA (2005), pesquisada por Costa, M.C.N.S. & 

Mercadante, E.F. (2013,), a velhice, após a Lei Aurea,  já habitava as ruas das 

cidades. Os escravos sem trabalho e muitos com idade avançada passaram a 

perambular pelas ruas, após a abolição, aumentando  a população de pedintes,   
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fato este que contribuiu para a criação das instituições asilares. Surge assim, uma 

nova categoria, que é a velhice desamparada. 

As autoras enfatizam a função do asilo para velhos, como local para dar 

‘sossego’ e ‘repouso’ aos que já encontravam-se cansados da vida e aguardavam a 

morte. Logo, o asilo não é lugar para trabalho e, sim, para descanso. Esta origem 

talvez explique porquê  até os dias de hoje, algumas instituições que abrigam idosos 

não permitirem que atuem em nenhum tipo de atividade física, trazendo para os 

idosos grandes perdas, inclusive da própria saúde, devido ao tempo ocioso e à falta 

de práticas de atividades.  

No Brasil e em países de língua portuguesa, as instituições destinadas a 

abrigarem pessoas idosas necessitadas de lugar para morar, alimento e cuidado por 

período integral, sempre foram conhecidas como asilos ou albergues, relatam as 

autoras acima citadas. As mesma pesquisaram que  essas denominações tornaram-

se, entretanto, sinônimo de abandono, pobreza e rejeição. E que também essas 

instituições foram mantidas por associações religiosas, por imigrantes e  

organizações beneficentes e que por esse motivo, passou-se ao emprego de termos 

eufemísticos, ainda não carregados de preconceitos, tais como: abrigos a idosos, 

casa de repouso, clínica geriátrica, dentre outros.  

Atualmente existem muitas instituições particulares com assistência 

relativamente bem preparada para atender idosos, mas, que ainda assim trazem o 

estigma de abandono. As instituições públicas, vinculadas ao Estado, e as que 

vivem de doações públicas e/ou privadas, lidam com uma realidade muito ligada à 

situação financeira, e um fator em comum implicado com a ideia de abandono.   

Porém, a realidade é que a cada ano, muitos mais idosos estão habitando 

estas as moradas coletivas.   Com menor condição financeira ou não, a problemática 

é de saúde pública, uma vez que os próprios familiares não conseguem cuidar dos 

seus familiares em suas residências. 

E para os idosos, um dos fatores para a sua perda de identidade é deixar 

para traz a sua história. Martines (2008, p. 25) apud Costa, M.C.N.S. & Mercadante, 

E.F. (2013,) descrevem alguns relatos de idosos que referem-se sobre suas casas 

como marcas de sua identidade; que os seus cômodos de suas casas, são seus 

cantos existenciais. 

A relação Terceira Idade Asilada e Depressão é fonte de diversos estudos 

gerotológicos. Da depressão advém a maioria de outros problemas de saúde. LIMA, 
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(2013, p. 86), afirma que “ o alto índice de problemas de saúde na terceira idade 

relacionados à perda de memória e à qualidade de vida na sociedade 

contemporânea está ligada à depressão e ao estresse”. A autora cita vários 

problemas de saúde apresentados pelos idosos de variadas tipos de instituições, 

como doenças degenerativas, problemas de apetite e sono, declínio visual e 

auditivo, perda da memória de médio e longo prazos, entre outros, como sintoma 

colaterais da depressão. E que tão logo fosse tratada a depressão, a maioria desses 

problemas desapareceriam. 

 

2.2.2  Prevalência do sexo feminino nas ILPIS: uma questão de 

abandono feminino 

Pavan et all (2008) assegura que a velhice está atravessada pelas questões 

de gênero. Situações como a viuvez, situação sócio econômica desfavorável e 

necessidades especiais são situações mais experienciais das mulheres idosas.               

Vários autores relatam que o aumento das taxas de institucionalização do idoso é 

uma consequência da participação feminina no mercado de trabalho, e as 

transformações das relações sociais de gênero, que ao longo do tempo eximiu as 

mulheres do ônus obrigatório do cuidado dos idosos. 

Segundo o autor acima, no Brasil, existem 200 mil abrigos para idosos, e a 

maior parte de asilados é do sexo feminino. 

 

Imagem 18- Gráfico

Disponível em: https://image.slidesharecdn.com/ilpi-puc-outubro2013-140518145004-
phpapp01/95/ilpi-puc-outubro-2013-23-638.jpg?cb=1400424914 

https://image.slidesharecdn.com/ilpi-puc-outubro2013-140518145004-phpapp01/95/ilpi-puc-outubro-2013-23-638.jpg?cb=1400424914
https://image.slidesharecdn.com/ilpi-puc-outubro2013-140518145004-phpapp01/95/ilpi-puc-outubro-2013-23-638.jpg?cb=1400424914
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Os fatores que predispõem a institucionalização de idosos, segundo pesquisa 

publicada na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia (2016) foram a ausência 

de cônjuge, não possuir filhos, apresentar comprometimento cognitivo e 

dependência para as atividades básicas de vida diária.  

Ainda, de acordo com a publicação acima, (Lini, E. V.; Portela, M. R.; Doring, 

M.(2016) afirmam que ações preventivas podem ser desenvolvidas com vistas à 

prevenção da instalação dos principais fatores associados à institucionalização com 

maior eficácia e eficiência quando se conhecem os riscos. E, que é possível ainda 

retardar o encaminhamento dos idosos para as instituições de longa permanência 

para idosos e desenvolver estratégias de cuidado que permitam a manutenção dos 

idosos no convívio social.  

A institucionalização pode ser humanizada e funcionar em moldes mais 

abertos, para que as instituições de longa permanência de cuidado aos idosos não 

signifiquem apenas "depósitos” de velhos. 
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CAPÍTULO III 

ARTETERAPIA: EXERCITANDO AS ASAS 

 

Imagem 19 – Leveza 

 
Disponível em: https://ecomadres.wordpress.com/tag/comadres 

 

Qualquer um pode voar, se der asas ao coração. 
Autor desconhecido 

 
 

Para ajudar as pessoas em suas dores e sofrimentos é necessário o cuidado integral 

à sua saúde. Por isso a importância da Arteterapia, que é uma prática holística, 

abrangente e transdisciplinar (PHILIPPINI, 2013).  

De acordo com Boff (2003, p. 33), “cuidado significa desvelo, solicitude, deligência, 

zelo, atenção, bom trato [...] representa uma atitude de o”cupação, preocupação, de 

responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. O autor menciona a fábula 

–mito do cuidado2 , onde o cuidado é visto como a verdadeira essência do ser 

humano existenciais”.   

Segundo Ditrich (2013, p.1), “uma das preocupações do arteterapeuta é olhar 

o ser humano como um corpo-criante, complexo, com criatividade e espiritualidade, 

por isso capaz de ter a força para vencer problemas. 

 

2 -Fábula-mito: Acessível em Saber cuidar: Ética do humano, compaixão pela terra, de Leonardo 

Boff, pag 46. Ed vozes, de Petrópolis, 2003. 

https://ecomadres.wordpress.com/tag/comadres
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 Assim, a definição de  Arteterapia pela  AATA (American Association of Art 

Therapy, ratifica as idéias acima citadas: 

 
A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na                
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto 
de uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, 
traumas ou dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam 
desenvolvimento pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os 
processos e trabalhos artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o 
conhecimento de si e dos outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor 
com sintomas, estresse e experiências traumáticas, desenvolver recursos 
físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer 
artístico. (AATA, s/a,s/p.) 

 

 
A Arteterapia colabora para a compreensão e a resolução de estados 

objetivos conflitados, favorecendo a estruturação e a expansão da personalidade por 

meio da criação, afirma Diniz (apud DITRICH, 2013).  

A mesma autora (2013) descreve que através do fazer criativo, o ser humano 

expressa a sua maneira de ser, a sua espiritualidade, e que ao olhar a sua arte, 

ressignifica seu sentido de vida. 

A UBAAT (União Brasileira de Associações de Arteterapia), em sua página na 

internet, define a Arteterapia enfatizando o despertar do ser e a  ampliação da 

consciência: 

 

 
É o uso da arte como base de um processo terapêutico, propicia resultados 
em um breve espaço de tempo. Visa estimular o crescimento interior, abrir 
novos horizontes e ampliar a consciência do indivíduo sobre si e sobre sua 
existência. Utiliza a expressão simbólica, de forma espontânea, sem 
preocupar-se com a estética, através de modalidades expressivas como: 
pintura; modelagem; colagem; desenho; tecelagem; expressão corporal; 
sons; músicas; criação de personagens, dentre outras, mas utiliza 
fundamentalmente as artes visuais. (Disponível em http://ubaatbrasil.com)) 
 
 
 

Logo, é essencial para o arteterapeuta, “dominar o código”, conforme ressalta 

Pain (apud PHILIPPINI, 2013), pois assim ele  descobre os valores com os quais o 

sujeito trabalha, enriquecendo a linguagem e a capacidade de simbolização. Porém, 

para tal, enfatiza a autora, é fundamental visitas frequentes a museus e exposições. 

Para ser “um acompanhante especial”, também precisa estar atento ao seu universo 

de imagens e símbolos, frequentando um ateliê e oficinas de criação.  



69 
 

Philippini (2009) afirma que uma tarefa importante para o arteterapeuta é 

assegurar uma diversidade de materiais expressivos e de boa qualidade e usar a 

criatividade e reciclagem como processo criativo de todos envolvidos na relação 

terapêutica.  

Philippini,(2013),  assim define a Arteterapia: 

 
Arteterapia é um processo terapêutico, que ocorre por meio da utilização de 
modalidades expressivas diversas que vão configurar uma maturidade 
simbólica que permitirá o confronto e gradualmente a atribuição de 
significados as informações provenientes de níveis muito profundos da 
psique, que pouco a pouco serão apreendidas pela consciência”. 
(PHILIPPINI, 2013, P.11) 

 
 

Logo, a Arteterapia é um processo terapêutico que emprega modalidades 

expressivas diferentes, de onde podem vir à tona conteúdos e símbolos que 

estavam guardados no inconsciente. A autora acima utiliza abordagem junguiana 

(como será visto adiante) como referencial teórico e  mostra que o processo 

arteterapêutico  é um trajeto marcado por símbolos que assinalam e informam sobre 

estágios da jornada de individuação4 de cada um. 

Ainda Philippini (2009) em seu livro “Linguagens e materiais expressivos em 

Arteterapia: uso, indicações e propriedades”, elaborado a partir de sua experiência e 

vivência nos settings arteterapêuticos, classifica as linguagens em cinco grupos 

principais. O primeiro grupo, seria a linguagem utilizada sobre o suporte de papel, 

que corresponde ao plano bidimensional, que inclui colagens, fotografias, pinturas e 

desenhos.        

 O segundo grupo inclui as modalidades expressivas que utilizam linhas, que 

classificou como “Linhas da vida”, que se enquadram nos bordados, tecelagens e 

costura.  

O terceiro grupo incluiu mosaico e assemblagem por trabalharem materiais 

descartados e cacos, que serão ressignificados. O quarto grupo, trata a 

tridimensionalidade e o volume através da modelagem. O quinto grupo foi definido 

como construção, na qual há a criação de personagens, maquetes, instalações e 

vários objetos terapêuticos, como “self book” e “self box”. Além dessas modalidades 

também perpassa a escrita criativa, contação de histórias, teatro, vídeo, consciência 

corporal, entre outros 
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Imagem 20 - Pintura 

 
Disponível emhttp://avvach.com/index.php?route=product/product&product_id=6 
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Imagem 21- Bordado família Drummond

 
Disponível em: http://www.jeitomineirobordados.com.br/2016/04/bordando-sonhos.html 

 

 
Imagem 22 - Mosaico Meu gato azul 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/346214290086213238/ 

       

http://www.jeitomineirobordados.com.br/2016/04/bordando-sonhos.html
https://br.pinterest.com/pin/346214290086213238/acessado
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Imagem 23 - Mestre Vitalino 

 
Dispon[ivel em: http://www.artenata.com.br/portfolio/artesao-alto-moura-casal-lampiao/ 

 

Imagem.24- Self box 

/  
 Disponível em: https://www.iamkomposed.com/how-to-make-self-care-box 

  

http://www.artenata.com.br/portfolio/artesao-alto-moura-casal-lampiao/
https://www.iamkomposed.com/how-to-make-self-care-box
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3.1 - BREVE HISTÓRICO DA ARTETERAPIA 

 

Imagem 25 - A arte feminina 

 
Disponível em http://aatesp.blogspot.com.br/p/beneficios-direto-aos-associados-aatesp.html 

 
 

A Arte é utilizada com finalidades terapêuticas há séculos, contudo, uma 

estruturação do uso dos recursos artísticos no campo das terapias ocorreu mais 

recentemente.  A AATESP (Associação de Arteterapia de São Paulo), no  ano de 

2010, publicou um artigo  que faz uma revisão histórica da arteterapia, considerando 

as primeiras  referências encontradas na literatura:  

“Na literatura acadêmica, encontra-se relatos acerca do trabalho 
desenvolvido pelo médico psiquiatra alemão Johann Christian Reil sobre a 
interlocução entre Arte e Saúde. Reil foi um contemporâneo de Pinel, que 
construiu no início do século XIX um protocolo terapêutico almejando a cura 
psiquiátrica. Este era composto de três estágios, que incluíam 1. O 
envolvimento do paciente em atividades realizadas ao ar livre, de trabalho 
físico; 2. Estímulos sensoriais a partir da utilização de objetos específicos 
para a proposta; 3. Estímulos relacionados ao campo intelectual, por meio 
de desenhos, símbolos e elementos com sentidos no campo cognitivo e no 
campo afetivo. Por meio destes estágios buscava-se que o interesse do 
indivíduo pelo mundo externo fosse despertado e que houvesse maior 
ligação entre este e meio que o circunda”. (Disponível em AATESP.com.br) 

http://aatesp.blogspot.com.br/p/beneficios-direto-aos-associados-aatesp.html
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Na ótica da Arteterapia, a grande precursora em território norte-americano, foi 

a psicóloga de orientação psicanalítica Margaret Naumburg.e no Reino Unido,e a 

artista Adriana Hill, com origem nas Artes Plásticas. 

O artigo acima citado descreve a contribuição de Naumburg e sua irmã: 

 

Sua atuação (em relação a Naumburg) foi intitulada de Artepsicoterapia e 
propunha a liberação de expressão espontânea e incentivo à associação 
livre por parte do paciente. Sua irmã, Florance Cane, era arte-educadora e 
desenvolveu uma prática no campo da Arteterapia, denominada de Arte 
como terapia, que se apresentava como uma estratégia de ensino da Arte a 
partir das funções movimento, pensamento e sentimento. (Disponível em 
(AATESP. Com.br) 

 

Adriana Hill, após passar pela experiência do adoecimento devido a 

tuberculose, vivenciou na prática, o processo de promoção da saúde através da 

Arte. Florance Cane, baseia-se na crença de que todo ser humano nasce com o 

poder de criar. Sua irmã, Margaret Naumburg, acima citada, reforça que o 

arteterapeuta não deve interpretar a produção e sim encorajar o paciente a descobrir 

por si mesmo o significado de suas próprias produções. 

No Brasil, Andriolo (2006) faz uma revisão sobre a articulação entre Arte e 

Psiquiatria, apontando os profissionais que contribuíram para o reconhecimento  da 

Arte no campo da saúde, como tendo início com Ulisses Pernambuco e que  Osório 

César, atuando no Hospital Psiquiátrico Juqueri relata artesanato nos pavilhões do 

hospital, além de pintura com aquarela, modelagem em barro. Evoluindo assim para 

Oficina de Pintura, em 1943, e ao mesmo tempo tem-se a fundação da Escola Livre 

de Artes plásticas, em 1949. 

Por fim, no Rio de Janeiro, surge, em 1946, o trabalho de Nise da Silveira, 

que fundou a Seção de Terapêutica Ocupacional, no Centro Psiquiátrico Engenho 

de Dentro, com influência da Psicologia Analítica, de Carl G. Jung. Fundou ali, o 

Museu de Imagens do Inconsciente, com as imagens produzidas no ateliê de 

Terapia Ocupacional, pelos pacientes esquizofrênicos ali internados. De forma livre 

e sem intervenções produziram imagens, que foram analisadas cientificamente pela 

médica, identificando avanços e recuos de seus pacientes. Para Silveira (1992), não 

é possível conhecer o mundo do ser humano, sem tratá-los seja por qual método for, 

sem conhecer a maneira como está vivendo, o seu território e o seu tempo, sem 

ouvir os estranhos pensamentos que lhe ocorrem e as imagens que povoam sua 
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mente. Entre seus pacientes, alguns foram considerados verdadeiros artistas, entre 

os quais pode-se destacar Emygdio, Rafael e Fernando Diniz. 

Ainda que os psiquiatras Osório César e Nise da Silveira sejam pioneiros no 

trabalho com terapias expressivas no Brasil, o desenvolvimento da arteterapia e sua 

sistematização na área da Psicologia aconteceram posteriormente. 

A Arteterapia teve seu início com a atuação de Margarida Carvalho, cuja 

formação no campo se deu a partir de um curso de extensão em Arteterapia com 

Hanna Kwiatkowska na PUC-SP, em 1964. (AATESP, 2010).   

De acordo com Andrade (1995) apud REIS (2014), Maria Margarida M. J. de 

Carvalho, implantou o primeiro Curso de Arteterapia no Instituto Sedes Sapientae, 

em São Paulo. Ela é psicóloga clínica, foi professora do Instituto de Psicologia da 

USP e coordenadora, em 1995, do livro “A Arte Cura? Recursos Artísticos em 

Psicoterapia”. 

Em 1982, surge outro marco histórico na Arteterapia, que é a criação da 

Clínica Pomar, no Rio de Janeiro, coordenada por Angela Philippini, que é 

arteterapeuta, artista plástica, Mestre em criatividade, autora de vários livros sobre 

Arteterapia e coordenadora do curso de formação e a  Pós-Graduação em 

Arteterapia,  de orientação junguiana.   

Em 1990, é implantada uma especialização em arteterapia gestáltica por 

Selma Ciornai, no Sedes Sapientae. Desde então, a arteterapia vem crescendo cada 

vez mais, ganhando outros espaços além da clínica e também outras molduras 

teóricas, como a rogeriana, a antroposófica e a transpessoal, além da psicanalítica, 

gestáltica e junguiana,  

A Arteterapia pode ser desenvolvida de acordo com diferentes referenciais 

teóricos, porque possui um ponto em comum à todos, que é  o uso da arte como 

meio à expressão subjetiva.   

 

 

3.2  A PSICOLOGIA ANALÍTICA  

 

Só aquilo que somos realmente, tem o poder de nos curar 
Jung 
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Imagem 26 – Jung 

  
Disponível em: yesofcorsa.com/carl- gustav-jung  

 

 “Para ter uma vida junguiana – no sentido humano – de modo complexo e 

completo, cumpre olhar para dentro e para fora de si, sempre, para dentro e para 

fora, ininterruptamente, obedecendo ao princípio de uma vida vivida genuinamente”. 

(MATTOS, 2008, p. 9). 

A AJB (Associação Junguiana do Brasil) publica em seu site nota sobre a 

Psicologia Analítica, originada através das idéias do psiquiatra Carl Gustav  Jung.       

Segundo a AJB, a Psicologia Junguiana “ traz conceitos que influenciam toda a 

cultura ocidental, tais como arquétipos, inconsciente coletivo e processo de 

individuação” (AJB, s/a; s/p).  

Destaca ainda que os principais conceitos da Psicologia Analítica ocorreram 

graças à formação filosófica de Jung, bem como sua experiência em hospital 

psiquiátrico, os estudos sobre alquimia, antropologia, psicologia comparada e seu 

interesse pelas diversas religiões. 

(http://www.ajb.org.br/psicologiaanalitica.php acessado em 31/3/18) 

      

http://www.ajb.org.br/psicologiaanalitica.php%20acessado%20em%2031/3/18
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Algumas considerações sobre Jung  

(Disponível em:https://www.suapesquisa.com/biografias/carl_jung.htm ): 

- Ele nasceu no ano de 1875, em Kesswil, Suíça; 

- Graduou-se em medicina em 1902, pelas universidades de Basiléia e Zurich; 

-  Iniciou seus trabalhos pesquisando as associações verbais, estes estudos 

proporcionaram-lhe reconhecimento internacional, além de, um período de bastante 

proximidade com Freud.   

- Jung elaborou uma variação sobre a obra de Sigmund Freud e a psicanálise, 

interpretando os distúrbios mentais como uma forma patológica de procurar a 

autorrealização pessoal e espiritual. 

- A publicação do livro “Transformações e símbolos da libido” (1912), desdobrou-se 

no rompimento do relacionamento entre Jung e Freud. Posteriormente, Jung 

estabeleceu um estreito paralelismo entre os mitos arcaicos e as fantasias 

psicóticas, explicando as motivações humanas em termos de energia criativa.  

 - Dois anos depois, abandonou a presidência da Sociedade Internacional 

Psicoanalítica para fundar um movimento denominado Psicologia Analítica. 

 - Nos últimos 50 anos de sua vida, Jung dedicou-se a desenvolver suas teorias, 

aplicando uma ampla erudição sobre mitologia e história, realizou viagens com o 

objetivo de conhecer as diversidades culturais, além de trabalhar os sonhos e 

fantasias de sua infância. 

 - Em 1921, publicou outra de suas principais obras: “Tipos Psicológicos”. Nesta 

obra, ele abordou a relação entre o consciente e o inconsciente propondo a 

diferenciação de tipos de personalidade: extrovertida-introvertida. 

 - Por último, fez uma diferenciação entre o inconsciente individual e o inconsciente 

coletivo, que, segundo ele, possuía sentimentos, pensamentos e recordações que 

condicionavam cada sujeito (desde seu nascimento), inclusive, em sua forma de 

simbolizar os sonhos. 

 - O enfoque terapêutico de Jung se dirigia a reconciliar os distintos estados da 

personalidade, que não está somente dividia em introversão e extroversão, mas, em 

sensações e intuição, em sentimento e pensamento. A partir do momento em que 

compreende como ocorre a integração do inconsciente pessoal com o coletivo, o 

paciente alcançará um estado de individualização, ou seja, a totalidade em si 

mesmo 
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3.2.1 Individuação 

 
Imagem 27 - Individuação 

I  
Disponível em:http://espacocuidarcomarte.blogspot.com.br/2016/03/o-caminho-da-individuacao-e-

alquimia.html    
        

A Individuação é o processo de tornar-se Si-mesmo, in-divíduo, ou aquele que 

não se divide nem se mistura na massa ou no coletivo. Nesse processo, a 

personalidade desenvolve-se e unifica-se, e o indivíduo torna-se consciente de sua 

identidade profunda como ser único e autêntico no mundo. (GRIMBERG, 1997, p. 

227)  

Thibaudier apud MELLO (2016) apresenta uma descrição junguiana que 

considera  dividida  em duas, sendo a sua primeira metade destinada ao sujeito 

firmar-se e adaptar-se ao mundo exterior, onde faz-se necessário crescer, 

desenvolver-se, construir uma profissão, uma família, entre outros; na segunda 

metade da vida, cabe ao indivíduo individuar-se, voltar-se para sua vida interior, 

provocando uma revisão e inversão de valores (THIBAUDIER, 2014).  

Como citado no capítulo anterior, é na “Passagem do meio” ou “Crise da meia 

idade” que abrimos a possibilidade para uma verdadeira vida adulta, a verdadeira 

individualidade. Segundo HOLLIS (1995, p.130) “Não precisamos de verdades não 



79 
 

examinadas e sim de um mito vivo, ou seja, uma estrutura de valor que oriente  as 

energias da alma de forma condizente com a nossa natureza”. Ainda segundo o 

autor, “A partir de uma nova consciência, uma vida nova pode surgir”. 

Jung apud Hollis (1995, p. 130) escreve em sua autobiografia: 

 

“Vi frequentemente as pessoas ficarem neuróticas quando se contentam 
com respostas inadequadas ou erradas  às questões da vida. [...] Sua vida 
não possui conteúdo suficiente, significado suficiente.  Quando lhes é 
permitido se desenvolver e adquirir uma personalidade mais ampla, a 
neurose geralmente desaparece”.(JUNG apud HOLLIS, 1995, p. 130) 

      

Muitas pessoas passarão pela vida sem experimentar o auto-conhecimento e 

assim estarão à mercê de todo tipo de sorte, como pode-se comparar com a vida de 

inúmeras mulheres que viveram em prol das expectativas do outro. O caminho de 

cada pessoa é diferente. “Podemos nos transformar em estranhos para aqueles que 

julgavam nos conhecer, mas pelo menos não mais seremos estranhos para nós 

mesmos”. (HOLLIS, 1995, p160) 
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CAPÍTULO IV 

ASAS À IMAGINAÇÃO: VIVÊNCIAS COM AS IDOSAS ASILADAS 

 

Imagem 28 -  Fantasia e delicadeza 

 
Disponível em http://www.magriniartes.com.br/tag/michael-parkes/#.WtNtdIjwbIU  

 

Se a psique tivesse asas, suas asas seriam a imaginação. 

Carlos Amadeu Byington 

 

 

       Antes de iniciar o estágio em Arteterapia, algumas considerações importantes 

são feitas, principalmente em relação ao grupo que será trabalhado, A ser escolhido 

para o estágio. A clientela é  variada e diferenciada,  abrange todas as faixas etárias, 

desde  crianças, adolescentes, adultos  e idosos. Estes podem viver em suas 

residências ou  em instituições públicas ou privadas, serem do sexo feminino ou 

masculino ou ambos os gêneros,  ter alguma patologia ou não. Geralmente o 

estagiário opta pela  clientela que possui mais afinidade. 

As experiências ao longo do estágio em Arteterapia com idosos são 

transformadoras para a vida. A vida de todos que estão envolvidos, tanto o 

estagiário, quanto o idoso, pois todos acabam fazendo parte da mesma “rede”. 
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4.1 O INÍCIO DO PROCESSO COM GRUPO FOCAL NA ILPI 

É importante um primeiro contato com os profissionais da casa para 

reconhecimento do local, ser conhecido por eles, e buscar informações sobre o novo 

grupo, que geralmente é escolhido pela coordenadora local da instituição. A 

estagiária recebe a listagem dos nomes e a partir daí começa seu percurso. 

Philippini (2011, p. 14) diz que “ o fazer artístico e vivência expressiva são 

elos, continentes e eixos catalisadores para desvelar e transformar no grupo os 

processos subjetivos e coletivos”.  Assim, com auxílio da supervisora, inicia-se a 

“jornada heróica”, onde o estagiária vai desbravar um universo  desconhecido,  que 

passará  a fazer parte de sua vida e de suas lembranças, numa relação de simbiose, 

respeito e amor. 

O “espaço sagrado”, local onde serão desenvolvidas as atividades, nem 

sempre é o mais adequado, mas cabe ao estagiário torná-lo acolhedor, singular e 

diferenciado. “O artetrapeuta é o guardião do têmenos, o setting arteterapêutico”. 

(op. Cit., p. 14). Nesse caso, o local era a varanda, aberta, de frente para uma rua 

movimentada, com carros, pedestres, ônibus. Colocava-se cortinas de chitão 

colorindo e cobrindo as grades para ficar um pouco mais reservado. Já fazia parte 

inicial do ritual da estagiária a transformação do espaço, da mesa e apresentação 

dos materiais que seriam utilizados. Assim foi trabalhada a dimensão secundária, 

pois havia a necessidade de criar o território a cada encontro, e delimitar o espaço, 

contar com a colaboração das pessoas que circulavam pela casa para não 

interromper o processo e esperar o ônibus passar para diminuir o barulho, durante 

as atividades. 

Porém, no estágio em Arteterapia com os idosos, prevalece a Dimensão 

Vivencial, pois embora seja para todos os grupos, nesse em especial há “o 

predomínio da necessidade vital de criar, de expressar-se, de ter um espaço de 

interlocução e atenção, tão relevantes para a manutenção da vitalidade, do interesse 

de viver e comunicar-se”, conforme afirma Philippini (2011, p.66). 

O estágio é uma Abordagem Terapêutica Breve, com a Conduta Focal, em 

um percurso temporal de 90 horas. É dividido em 3 etapas:  

- Módulo I: Diagnóstico (30 horas); 

- Módulo II: Desenvolvimento - Desdobramento (30 horas); 

- Módulo III:   Encerramento – Processos auto-gestivos (30 horas); 
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- Supervisão Individual (10 horas) divididas em cada módulo. 

Durante o primeiro módulo são apresentadas várias modalidades e 

materialidades, como vista no capítulo III.  O primeiro contato com esse grupo 

aconteceu em julho de 2017. 

 

Imagem 29 - A espera da chegada do grupo. I

 
Acervo pessoal da autora 

 

O processo iniciou-se com 5 idosas. Foram adotados nomes de passarinhos 

para identificá-las, e preservar a identidade do grupo. Saí-Azul, Bem-te-vi, Saíra, 

Arara, Noivinha e Beija-flor. São personagens com asas, criaturas da natureza, que 

gostam de cantar, mas que no momento encontram-se em um pequeno viveiro.  

Estes são os pássaros correspondentes a cada uma delas:  

Noivinha, a mais idosa, no primeiro contato, explicou que não poderia 

continuar porque estava muito debilitada e não queria ter nenhum compromisso fixo 

nessa altura da vida. Uma senhora agradável, de cabelos brancos, esguia, coerente 

em sua fala, educada e com vasta cultura. Não perdeu o contato com o grupo 

durante o período de estágio. 
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Imagem 30 - Noivinha 

Disponível em: http://www.portaldosanimais.com.br/informacoes/ave-noivinha-branca/  

 

A Beija-flor é fumante, e necessita ausentar-se da sessão para fumar, 

retornando logo após. Quase não fala sobre si, e está há aproximadamente 9 anos 

na casa. Tem uma alma jovial, cabelos de cor vermelha, gosta de elogiar e executa 

as atividades com ligeireza e destreza. 

 

http://www.portaldosanimais.com.br/informacoes/ave-noivinha-branca/
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Imagem 31 - Beija flor 

Disponível em http://geisertrivelato.webs.com/roteirobeijaflores.htm 

 

A Saí-Azul apresenta um quadro clínico com evolução da Doença de  

Alzeihmer, segundo ela mesma relata. Adora a cor azul e não lembra muito de fatos 

passados. É elegante e perfeccionista. 

                                                     
 
 
 
 
 

http://geisertrivelato.webs.com/roteirobeijaflores.htm
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Imagem 32 -  Saí-Azul 

 
Disponível ehttp://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-

gente/especiais/noticia/2015/12/sanhacu-cinzento-intimida-os-adversarios-com-o-canto-rouco.html 

        

A Saíra é a mais comunicativa. Refere-se sempre ao seu segundo marido, 

sua casa e sua vida passada.  Chegou há pouco tempo na casa.  Teve 1  filho, mas 

já é falecido. Possui lindos olhos verdes.  

Imagem 33 - Saíra 

 
Disponível em https://www.peritoanimal.com.br/nomes-para-maritaca-22255.html. 

 

A Bem-te-Vi é a mais  alegre,  diagnosticada como “sindrômica”, fala sobre 
seus pais, a escola que frequentou, da sua tia e prima, as quais são as responsáveis 
por ela. Possui uma ótima memória e faz a comunicação entre a estagiária   e a 
coordenadora da casa. 
 

https://www.peritoanimal.com.br/nomes-para-maritaca-22255.html
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Imagem 34 - Bem-te-vi 

 
Disponível em http://www.aascj.org.br/home/2013/08/o-papel-do-%E2%80%9Cbem-te-

vi%E2%80%9D-na-ordem-da-criacao/ 
        

A Arara chegou várias sessões após o início do estágio. Ela é do estado do 

Amazonas. Simples, de pouca instrução e entendimento. Fala assuntos desconexos, 

não conseguindo conversar coerentemente. Fala muito do filho, que as vezes, 

chama de pai. Diz que sua casa encontra-seem obras, e assim que tiver pronta, 

voltará para sua cidade. 

 

http://www.aascj.org.br/home/2013/08/o-papel-do-%E2%80%9Cbem-te-vi%E2%80%9D-na-ordem-da-criacao/
http://www.aascj.org.br/home/2013/08/o-papel-do-%E2%80%9Cbem-te-vi%E2%80%9D-na-ordem-da-criacao/
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Imagem 35 - Arara da Amazônia 

  
Disponível em: https://www.flickr.com/photos/fjota/6218831034 

 

 

No primeiro encontro, de apresentações e orientações sobre o estágio, o 

grupo confeccionou cartazes através de colagem de imagens que as representavam, 

como ilustrado a imagrm abaixo.   

 

https://www.flickr.com/photos/fjota/6218831034
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Imagem 36- o primeiro encontro 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 37- Apresentação Saí Azul 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 

Imagem 38- Apresentação Saíra 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 39- Apresentação Bem-te-vi 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 

Imagem 40 - Apresentação Beija-flor 

 
Acervo pessoal da autora 
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No primeiro encontro  os trabalhos realizados foram expressivos, mostrando a 

predominância dos aspectos ligados ao feminino, à natureza e ao grupo de 

mulheres. Chama a atenção, em especial,  a imagem de uma mulher com asas, feito 

por Saíra que acabou sendo um dos temas deste trabalho de pesquisa. 

Flores, laços, fitas e corações pertencem ao universo feminino. A palavra 

feminino, de acordo com o dicionário on line, é assim definido: 

 

Refere-se a tudo aquilo que é próprio ou relativo às mulheres, portanto, 
quando fala-se de algo ou alguém feminino é porque representa 
efetivamente traços inerentes à feminilidade como: delicadeza, 
sensibilidade, entre outras características que associam-se normalmente às 
mulheres. (Disponível em:https: queconceito.com.br/fenininos) 

 

A apresentação de uma mulher com asas, pode ser interpretada como a ânsia 

pela liberdade. Saíra fala com saudade da época em que trabalhava, fazia todos os 

afazeres domésticos, gerenciava sua casa, seu dinheiro  e mais tarde, contratara 

uma cuidadora. 

A mulher alada neste trabalho foi apresentada no capítulo I, e  representada 

em especial,  por Lilith, Maléovola e Malala. Esta última, mostrando a importância da 

educação e do conhecimento para a conquista da autonomia feminina. As  asas, 

como sinônimo de uma vida criativa, saudável e autônoma. 

Silveira (1992)  afirma que um dos caminhos que dão acesso ao universo 

interior das pessoas é a produção de imagens, seja através de qualquer tipo de 

modalidade expressiva. Ao observar as imagens produzidas pelos pacientes  

esquizofrênicos, conseguia ver um  “auto – retrato” da situação psíquica deles. 

Os grupos de mulheres que apareceram nas primeiras imagens, enfatizam a 

necessidade da participação de mulheres em  grupos vivenciais, onde acontece a 

troca e o compartilhamento de  experiências “a fim de que sejam construídos 

saberes acerca das crises naturais vivenciadas pelas mulheres {...} oportunidades 

de expressão de sentimentos e sensações, muitas vezes não são elaboradas 

conscientemente”. (RAMOS, 1998 apud MORI E COELHO, 2004, p.178. 

No decorrer dos encontros, durante a fase diagnóstica, foram apresentadas 

diversas modalidades e materiais. Identificaram-se com a pintura, costura, 

assemblagem e confecção de bijuterias. 
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Imagem 41 - Quadro de pano 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 

 
Imagem 42- Colar da Beija-flor 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 43- Pintura de Bem-te-vi 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Ao final do ciclo diagnóstico, o grupo apresentava-se alegre, motivado, porém 

ainda introspectivo, pouco falava de si. 

Imagem 44 - Uma pérola na ostra 

/ h 
Acervo pessoal da autora 

 

Através do desenho acima, a estagiária descreve o diagnóstico inicial do 

grupo. Considera que as idosas são como as pérolas, e encontram-se estão 

resguardadas, cada qual em sua “ostra”. 
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A pérola é uma reação das ostras a um intruso em sua concha. A pérola é o 

resultado de uma espécie de defesa de organismo do molusco a um invasor – 

organismo externo que pode ser desde um grão de areia até um parasita. 

A estagiária ali presente, também pode representar um “intruso”, na vida 

daquelas idosas.  Alguém que estava de passagem, por um determinado período, 

mas que em algum momento, partiria. Philippini ( 2013 ) atribui ao arteterapeuta a 

condição de um acompanhante especial. Ele   precisa nutrir-se de imagens, visitas a 

exposições, a museus, frequentar ateliês e descobrir seu próprio fazer artístico. 

 

Construir, manter, cuidar e ampliar espaços acolhedores ao processo 

criativo, para que as subjetividades imagéticas, tenham vez e voz,  e desse 

modo, cada um possa se reconhecer em sua própria produção expressiva. 

Favorecer a expressão e expansão  das atividades criativas de cada cliente, 

através do convívio arteterapêutico, será facilitado também pela construção 

e ampliação das próprias vivências criativas do arteterapeuta. (PHILIPPINI, 

2013, p.25)  

Imagem 45 -  A pérola 

 
Disponível em http://diariodebiologia.com/2012/06/perolas-verdadeiras-podem-derreter-com-vinagre-

como-assim/ acessado em 20/02/2018 

    

4.2 SEGUNDA FASE DO PROCESSO: DESDOBRAMENTOS 

   

Desde o início do encontro com esse grupo, a estagiária recebia cada uma, 

individualmente, com um abraço. Ao passar do tempo, as próprias idosas já ficavam 

http://diariodebiologia.com/2012/06/perolas-verdadeiras-podem-derreter-com-vinagre-como-assim/
http://diariodebiologia.com/2012/06/perolas-verdadeiras-podem-derreter-com-vinagre-como-assim/
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“em fila” esperando o abraço. Fato que se repetia na despedida das sessões.  

Segundo Ventura (2014), em artigo publicado, “O contato físico nos inclui num 

grupo, fortalece as conexões emocionais, nos dá mais segurança. O  nosso corpo 

guarda através da pele {...} todas as informações sensoriais que vivemos e, por isso, 

concentra várias emoções e sentimentos”. A autora citada afirma também que o 

toque é fundamental para estimular o funcionamento neurológico, melhorar a 

circulação sanguínea e aumentar a auto-estima do idoso. O abraço fortaleceu o 

vínculo emocional entre as idosas e a estagiária, facilitando o processo 

arteterapêutico.  

A partir do segundo módulo, foram utilizados estímulos geradores, seguidos 

de atividades plásticas, para desenvolver  o fazer criativo das idosas, na intenção de 

despertar processos inconscientes, apontando para novas possibilidades. 

Poemas e personalidades idosas que destacaram-se em suas vidas pessoal e 

pública,  e que  ainda continuavam a produzir, independente da idade, foram 

estímulos constantes. 

Imagem 46 - Mãezinha do céu 

 
Acervo pessoal da autora 

       

O arquétipo da Grande Mãe, visto no trabalho das idosas através das 

imagens de  Nossa Senhora de Aparecida, traz várias questões do feminino, as 

questões da religiões, e principalmente o acolhimento que tanto as idosas 

necessitam. Estés (2012) fala de Nossa Senhora: 
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Ela é a Misericórdia personificada e aparece com facilidade quando vê a a 
alma e o espírito humano de coração partido, ferido, extenuado [...] 
Especialmente nessas ocasiões ela se curva para cuidar da alma 
necessitada [...] exatamente com a mais útil roda sobressalente, a alavanca, 
o vigor espiritual, a linha e a agulha, a trama, a argila, a matéria, a música, a  
nutrição, o difícil insight, a idéia brilhante, o portal para uma nova atitude, a 
perfeita palavra necessária de estímulo. (ESTÉS, 2012, p. 16) 

Boff (2014, p. 52) cita Jung, no que refere-se à religião; “ Não depende 

absolutamente de uma adesão a um credo particular, nem tornar-se membro de uma 

igreja, mas da necessidade de entregar a sua dimensão espiritual”. O mesmo autor 

também expõe a opinião de Dalai Lama, em relação às religiões, quando diz que “a 

melhor religião é a que faz a pessoa melhor”.(op. Cit., p. 28) 

Durante as sessões,as idosas não pareciam ter desenvolvidas as questões de 

religiosidade,  nem espiritualidade. Segundo a estagiária, a fé era muito “morna”. A 

mesma percebia um desânimo em relação à expectativa de vida das idosas, 

seguidos de um conformismo e desesperança. Em alguns momentos, a estagiária 

ficava em dúvida se o sentimento de algumas das idosas correspondia a 

conformismo ou a Paz no coração. Weil (1993, p. 71) pergunta: “Afinal, o que é a 

Paz de espírito senão um estado de harmonia e plenitude, no qual os sentimentos 

de alegria e amor podem expressar-se livremente?” 

 

Imagem 47 - Espiritualidade 

 
Acervo pessoal da autora 

 

       

Pelos relatos das próprias idosas, os encontros, com as atividades de 

Arteterapia, com  as atividades, as músicas e as conversas  em grupo traziam uma 

“PAZ”. Que elas próprias definiam como um Bem Estar, uma vontade de estar ali. 
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Beija Flor relatou na fase final dos encontros: “Foram encontros animados e joviais, 

que trazem leveza. Houve relaxamento e liberdade...Me senti animada e motivada 

para ir para a frente, não me refreei, não tive medo de nada. Me senti livre, à 

vontade”. 

Era nítido o prazer que demonstravam em ouvir as histórias que a estagiária 

trazia, bem como   produzir com as materialidades após as narrativas. Enquanto 

viam as imagens e vídeos, comparavam as celebridades destacadas, com seus pais 

e avós. Nãoconseguiam a princípio compararem-se com elas. Fato que também 

acontecia quando viam suas fotos pelo aparelho celular da estagiária. 

Há uma dificuldade da pessoa perceber-se idosa.  Goldfarb (1998, p 23) cita 

Beauvoir (1970) quando esta fala que “o velho é sempre o outro”.  Goldfarb (1998, p. 

54) realizou pesquisa qualitativa com idosos, onde pôde perceber que é “sempre o 

outro que repentinamente nos nomeia de velho”. Diz ainda que pensar sobre esse 

momento da vida parece fundamental para melhor encará-lo. 

 

Imagem 48 - Iris Apfel 

 
Disponível em: http://www.iguatemiportoalegre.com.br/blog/licoes-by-iris-apfel/ 

        

 

http://www.iguatemiportoalegre.com.br/blog/licoes-by-iris-apfel/
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Foram apresentadas algumas personalidades, como a poetisa e doceira Cora 

Coralina, a atriz Laura Cardoso, Iris Apfel, empresária, designer de interiores e ícone 

da moda estadunidense e o arquiteto Oscar Niemeyer. No entanto, Iris Apfel 

despertou um sentimento de auto-estima interessante. Sendo a primeira idosa que o 

grupo considerou bonita, atraente e realmente especial. 

Conhecer exemplos de vida que destacaram-se de alguma forma no mundo, 

foi importante durante o processo arteterapêutico com as idosas, pois motiva a fazer 

algo, mostrando que todos são capazes de ser “ele mesmo”.  “Ajuda a identificar a 

verdadeira natureza. Não só com palavras nem apenas com conceitos. Mas 

mediante sua própria vida  e seu modo de ser-agir”,  conforme cita Boff (2014, p. 

88). 

 
 
 

Imagem 49 -  Desfile de moda 

 
Acervo pessoal da autora 

         

Para esta atividade expressiva, confeccionaram vestidos de festa para as 

bonecas e promoveram um desfile de modas. Nessa atividade, além da confecção 

da roupas de festa com estímulo para a criatividade, a auto-estima e o brincar, 

remeteram-se às memórias da infância e também a alguns símbolos do feminino. 

Desde a Antiguidade há relatos de boneca feitas para proteção, rituais, ciclos, 

maternidade, etc. Atualmente são objetos comercializados e idealizam a beleza e a 

juventude, conforme relata a revista Contraponto (2015). Algumas delas possuíam 

seus ídolos familiares. A Bem-te-vi falava sempre muito bem dos seus pais, e 
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lamentava profundamente a morte deles. Saíra também referia-se ao pai como um 

grande amigo, que sempre a apoiou, que preparava seu café da manhã, enfatizando 

que era um homem muito amoroso e justo. 

 
Imagem 50 - Tecelando 

    
Acervo pessoal da autora 

 

O conto sobre a “Moça Tecelã”, de Marina Colassanti, causou impacto entre 

as idosas. Refletiram sobre as possibilidades de desconstrução e construção em 

todo o tempo da vida. Em vários outros momentos do estágio, quando faziam algum 

trabalho e não dava certo, como pretendiam, utilizavam a mensagem do conto. Luft 

(2007, p. 26)  afirma que “viver deveria ser – até o último pensamento e derradeiro 

olhar – transformar-se”. Assegura que escreve porque é uma mulher de seu tempo, 
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quer testemunhar do seu jeito, seus devaneios e sua opiniões sobre doença e morte, 

dor e perplexidade.  

A estagiária percebeu que houve alguma mudança no modo de lidarem com o 

grupo. Nas sessões posteriores estavam menos críticas e mais flexíveis, já 

permitiam-se errar. 

O poema de Cora Coralina, Colcha de retalhos emocionou a todas. 

Começaram a   verem-se como peça essencial da engrenagem do grupo, e a refletir 

sobre as pessoas que passaram por suas vidas, incluindo a estagiária que também 

demonstrava o quanto cada uma delas estava gravada para sempre em seu 

coração. E que cada sessão é um pedaço de retalho que vai escrever a história do 

grupo. Começou-se a produzir uma toalha para a mesa, de retalhos, através da 

costura manual. 

 

 
 Imagem 51 -   Confecção da toalha  de retalhos 

 
Acervo pessoal da autora 

           

A atividade realizada com o poema “Chapéu Violeta”, de Mário Quintana 

trouxe alegria e auto estima para o grupo.  Através de um chapéu colorido, com um 

espelho ao fundo interno, a estagiária passava por cada idosa, solicitando que a 

mesma falasse o porquê de tirar o chapéu para aquela pessoa que era ela própria 

refletida no espelho. Qualidades como “bonita” e “gostosa”, “cuidadosa”, 
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“batalhadora”, surgiram, juntamente com lembranças do passado e de 

características pessoais. A estagiária buscou a música “Perigosas”, das Frenéticas 

no celular e todas cantaram, riram e dançaram juntas. 

 
Imagem 52 -  vou colocar meu chapéu violeta 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Na tentativa de orientar as participantes sobre hábitos saudáveis, que elevam 

a expectativa de vida, e por ser uma profissional também da área de saúde, a 

estagiária produziu algumas dicas de saúde, que também incluía parar de fumar ou 

pelo menos diminuir o número de cigarros por dia, e distribuiu estas dicas entre as 

participantes, guardadas em envelopes de carta.  

Cada uma leu a mensagem que recebeu, porém quando foi lida a mensagem 

sobre o cigarro, as participantes do grupo deram suas opiniões e Beija_flor aceitou, 

sem contestar. Contudo, o envelope ativou memórias do passado em relação a 

escrever e receber cartas. De pronto a estagiária iniciou uma tarefa de escrita 

criativa. Gostaram da idéia e começaram a escrever mensagens para pessoas 

conhecidas. Beija-flor lembrou de uma amiga antiga, seu endereço e escreveu com 

muita ansiedade uma carta para ela. A estagiária enviou a carta pelos Correios.  

Toda semana Beija-flor aguardava a chegada do carteiro com esperança que 

trouxesse uma resposta para a sua carta. Mas a resposta nunca chegou. Vendo 

toda a angústia, a estagiária propôs a supervisora uma troca de cartas. Iniciou-se 
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assim a participação das alunas de outra turma da pósgraduação, através da 

disciplina Escrita Criativa, produzindo cartas para as participantes deste grupo. 

                                             Imagem 53 - Carta para a amiga 

 
Acervo pessoal da autora 

 

As trocas  de cartas entre alunas da POMAR e as idosas do grupo,  

permaneceram mesmo com o fim do  estágio, através do correio.  

Imagem 54 -  As cartas 

‘  
Acervo pssoal da autora 
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A alegria pela comunicação com outras pessoas é emocionante. Nas cartas 

desabafam, contam  momentos difíceis e também  trocam gentilezas e amizades. 

Padre Fábio de Melo e Gabriel Chalita trocaram cartas num momento 

atribulado de suas vidas, onde deram-se o direito de parar para escrever e assim 

produziram um livro chamado “Cartas entre amigos, sobre medos contemporâneos” 

(2009). Refletiram através das cartas sobre a morte, a solidão, o fracasso, a inveja, o 

envelhecimento, etc.  A apresentação do livro, em sua capa posterior,  diz que “por 

meio de cartas inspiradas, os autores compartilham saberes e inquietações [...]uma 

visão que banhada de razão e sensibilidade, resgata o valor do humanismo ao 

mesmo tempo que celebra a amizade [...].  

Durante os encontros do segundo módulo, muitos sentimentos foram 

vivenciados, de  forma suave e alegre.  A energia do grupo é muito maior, flui 

naturalmente. Os destaques  foram os videos, poemas, reportagens de jornal e tudo 

o que deles emergiram. Confirmando assim, o que Philippini (2011, p.100)  fala 

sobre o processo arteterapêutico breve: “O papel do arteterapeuta alterna-se entre 

Figura e Fundo, com predomínio para Fundo, pois a medida que usa o estímulo 

gerador, seja qual for esse campo simbólico, será o que vai preponderá na atenção 

e na imaginação do grupo”. 

Alguns desdobramentos importantes e amplificações de campos simbólicos 

surgiram, fortalecendo os processos criativos. 

 

4.3 FINALIZANDO: PROCESSO AUTO GESTIVO 

Cabe a estagiária nessa fase apenas “fazer a liga da massa”. A construção 

que começou deverá continuar mesmo com a saída da estagiária. Esta precisa 

oportunizar os materiais e auxiliar na elaboração do que for desejado pelo grupo. 

Continuaram a produzir a toalha de mesa de retalhos. Havia discussões pela 

escolha dos tecidos que combinavam entre si, queixas de um ponto mais frouxo que 

o outro, uma não aceitação dos limites do outro. Saí-Azul queria a perfeição. Bem-

te-vi possui suas limitações físicas, mas de alma generosa cedia aos desejos de 

Saí-Azul.  Por fim, Saí-Azul acabou por cometer os mesmos “erros” de Bem-te-vi, 

percebendo, assim, que perfeição não existe. Era notório para a estagiária os 
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comportamentos infantis, de mulheres inflexíveis, perfeccionistas e orgulhosas. Luft 

(2004, p. 134) descreve que “algumas pessoas, envelhecendo, se tornam 

insuportavelmente exigentes, lamuriosas, difícieis de conviver. Apegadas a um 

passado com bens, presenças, e atividades que não podem mais ter, não se 

conformam”. E a pessoa dita como “deficiente”, que tinha suas limitações na costura 

e não desenvolvia os pontos como as outras desejavam, sempre comportou-se de 

maneira mais eloquente, amiga e madura. 

A cada dia era prazeroso ver a toalha tomando forma. Finalmente ficou 

pronta. Todas ficaram muito orgulhosas do objeto produzido e faziam questão de 

mostrar a toalha  para os funcionários e vsiitantes da instituição.      

 A confecção da colcha de retalhos possibilitou uma maior noção de 

pertencimento das idosas no próprio grupo, possibilitando a conversa entre elas e a 

visão das diferenças mútuas. Houve a possibilidade de perceber que podem fazer 

um trabalho coletivo e belo. 

 
 

Imagem 55 - União dos dias 

 
Acervo pessoal da autora 
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A professora Dra  Graciela Ormezzano,  em prefácio para o livro “Grupos em 

Arteterapia – redes criativas para colorir vidas” (2011), fala sobre o trabalho em 

grupo como um fenômeno  que:  

     A fenomenologia permite compreender melhor a complexidade das 
situações  humanas, de suas significações entrecruzadas [...] Nesse 
território formado pelas redes humanas e as percepções subjetivas, está 
implícito que não é necessário somente juntar partes e somá-las, mas se 
faz necessária uma harmonia essencial que vai além de recorte e da 
colagem. Uma beleza que une as células mais primárias  ou as 
organizações mais sofisticadas em uma inexplicável rede de conexões. 
Uma consonância que é fundamental entre os diferentes para se tornarem 
comunidades saudáveis e auto-organizadas [...] (Ormezzano, 2011, p. 11) 

 

A música desempenhou um papel harmonizador dos encontros. Todas 

apreciavam a música. Durante todas as sessões a estagiária tocava repertórios de 

músicas diversas, desde “Cantoras do Rádio”, a Jovem Guarda e MPB. O cantor 

Roberto Carlos prevalecia na preferência delas, porém causava um saudosismo que 

trazia tristeza. A estagiária adiquiriu uma vitrola para tocar os discos que achou 

próximo a sua casa. Mas logo percebeu que não importava de qual forma a música 

era ouvida. Pelo celular, computador, aparelho de som ou ao vivo. O que realmente 

importava era a música e seus efeitos. A pedido de Beija Flor, durante as atividades, 

a estagiária levava músicas clássicas para o setting, que algumas delas 

reconheciam, e lembravam os nomes de compositores clássicos como Chopin e 

Vivaldi.  

O início e o térrmino das atividades aconteciam com o mesmo repertório 

musical. A abertura com uma música de aquecimento hamada “Desengonçada”, 

cantada por Bia Bedran e o fechamento com um música chamada “Namastê”, 

acompanhada por coreografia, que gostavam muito, pois diziam que trazia paz. 

O passeio externo, que faz parte das atividades, foi ao Centro de Música 

Arthur da Távola, para assistir “Joyce Cândido faz tributo a Elis Regina”. A 

apresentação foi com a cantora e um pianista. A assistente social da casa e a 

responsável pela instituição também foram ao passeio.  Tiraram fotos com a cantora 

após o show.  

A utilização da música melhora a interação social do idoso: 

 

  A música contribui para a estruturação do ser humano, pois provoca 
sensações, reações, emoções. Nesse sentido, a música pode ser 
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considerada como importante mediadora no processo de integração do 
idoso consigo e com a sociedade em que ele está inserido. A música possui 
uma importante influência na socialização, criatividade, autoestima, 
memória e atenção e, como resultado, pode melhorar a qualidade de vida 
do idoso (BUENO, 2008). 

  

Cantar faz parte da vida do ser humano desde a infância, com as cantigas de 

ninar,  bincadeiras de roda,  músicas na escola,  comemorações de aniversário,  

celebrações religiosas, etc. Cantar é uma das expressões artísticas que atua nas 

memórias do indivíduo. 

Para Degane, M. et all (2011): 

 

 O canto na terceira idade é uma prazerosa ferramenta terapêutica e 
preventiva que melhora a atitude corporal e estimula a atividade mental [...] 
com o exercício dessa arte, como a respiração e o relaxamento das tensões 
musculares, é possível obter benefícios como o aumento da capacidade 
pulmonar, a quebra da rigidez corporal e a percepção das sensações físicas 
internas, resultando num autoconhecimento do corpo. (DEGANE ET 
AL,2011, P. 149) 

 

Imagem 56.- Show Elis                                                                                                             

   
Acervo pessoal da autora 
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Surgiu a ideia de construir uma biblioteca, a partir de um livro que a estagiária 

também encontrou largado em uma calçada próximo ao seu trabalho. O grupo, que 

agora já possuía um nome, Balão Magico, sugerido por Bem-te-vi e aceito pelo 

restante do grupo, aprecia a leitura.  Saí-Azul é uma excelente leitora. 

A  casa  encontra-se em obras. Bem-te-vi conversou com a coordenadora 

sobre a possibilidade da biblioteca, mas esta prometeu construir um espaço próprio 

durante as obras, que não tem prazo para conclusão. A estagiária nesse tempo, 

ganhou de uma amiga uma caixa de MDF, que pensou então em transformar a caixa 

no espaço  improvisado para iniciar a biblioteca. O grupo concordou e começou a 

transformá-la, enfeitando com suas pinturas  individuais. Alguns livros foram doados 

pela estagiária e assim foi inaugurada a biblioteca. 

 

 

Imagem 57 - A nossa biblioteca                      

.            
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 58 – Pintura de Beija Flor 

  
Acervo pessoal da autora 

                           

Rubens Alves (2013, p. 130) afirma que “ A literatura faz possível viajar por 

dentro sem ter de sair do lugar”. Diz que suas maiores viagens ele fez através da 

leitura e assim  construiu a pessoa que  é hoje. O legado da biblioteca é a forma do 

grupo continuar utilizando suas asas para “voar” além do espaço físico, utilizando a 

leitura como transporte para uma vida mais criativa. 

O último encontro aconteceu justamente no dia do aniversário de 50 anos da 

estagiária. A festa de despedida foi uma festa de aniversário, este tipo de 

”coincidência”, que Jung explica com o termo sincronicidade.   Com bolo, docinhos, 

velinhas, balões coloridos e “parabéns pra você”, juntamente com os demais idosos  

que aceitaram o convite e os profissionais da casa, foi feita esta travessia. Houve 

muita alegria e integração do grupo. 
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Imagem 59 – Lu faz 50! 

 
 Acervo pessoal da autora. 

       

 

No mesmo encontro, as idosas pintaram um painel com o símbolo da 

borboleta. Cada uma pintou “ a sua asa” e ao final apreciaram a obra em conjunto. 

Cada uma delas foi fotografada pela estagiária fazendo parte da imagem da 

borboleta! Foi um momento muito prazeroso e significativo. 

 

Imagem 60 - Borboleteando! 

 
Acervo pessoal da autora 
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Imagem 61 - Eu, borboleta. 

 
Acervo pessoal da autora 

 
 
 

As idosas foram um espelhamento para a estagiária, no que refere-se a 

condição   do envelhecimento feminino. A mesma percebeu através do contato 

regular com as idosas que também estava envelhecendo, e a partir das indagações, 

próprias da “passagem do meio”, onde acontece a crise da meia idade, deu-se conta 

que o processo de individuação estava acontecendo, conforme relatado no capítulo 

III. Durante a vivência com as idosas a estagiária colocou-se no grupo como uma 

delas, envolvendo-se com as questões que são pertinentes à vida de toda mulher.  “ 

Tu é responsável por quem cativas”, já dizia o Pequeno Príncipe, clássico da 

literatura mundial.  

Mesmo terminando as atividades de estágio, o grupo ainda necessitou de 

mais alguns encontros para “arrumar” os sentimentos. A estagiária fez algumas  

visitas  ao grupo, até que sentiu que já poderia afastar-se. Foi convidada a participar 

do festejo dos aniversariantes do mês, e sempre que pode, comparece. 
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Imagem 62- Somos todas borboletas 

 
Acervo pessoal da autora 
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VOAR 

Passamos uma vida presos 

Qual pássaros em suas gaiolas! 

Medo de amar! 

Medo de olhar a vida de frente! 

E naquele pequeno espaço 

Cantamos nossas dores e sonhos! 

Muitas vezes se abrem 

As portas de nossas gaiolas 

Mas permanecemos ali 

Acostumados... 

Encolhidos... 

Nas nossas vontades e sonhos! 

Não tenhamos dúvidas! 

À primeira oportunidade 

Devemos alçar 

O vôo dos falcões! 

Calmo 

Confiante 

Determinado 

Amar sem medo! 

Brincar um pouco com a vida! 

Não ter medo dos rechedos! 

E sobre eles 

Estender nossas asas 
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Corajosas de falcões! 

E sair em busca 

De nossos sonhos! 

Como o Condor... 

Tentar enxergar 

As pequeninas coisas à nossa volta 

E saber apreciá-las! 

Dando um sentido novo 

À nossa vida! 

Não sermos como pássaros de gaiolas, 

Mas, Falcões e Condores do céu! 

A  cada dia existe 

Uma renovação constante 

E nunca um dia 

Será como o outro... 

Não há dores eternas! 

Não há lágrimas eternas! 

Não há perdas eternas! 

Há sorrisos esperando-nos... 

Dias de sol 

O abraço dos amigos, dos filhos. 

E tantos sonhos lindos! 

Um amor nos espera 

Para voar...voar...voar... 

Porque a vida 
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É um recomeço diário 

De um vôo! 

E gaiolas 

Não foram feitas 

Para pássaros 

Tampouco para Falcões! 

(Leonardo Boff) 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
 

Imagem 63 - A dimensão do feminino

 
Disponível em: http://humansarefree.com/2016/06/kindling-divine-spark-secret-to.html 

 

 

A dimensão psíquica do feminino auxilia no equilíbrio da consciência coletiva. 

E a cada dia   mais pessoas precisam reequilibrarem-se , para permanecer de pé. 

Buscamos igualdade de gênero, de direitos, respeito, valorização e amor próprio. 

Exercitamos nossas asas através da busca constante de conhecimento. Seja 

através da família, resgatando a “velha sábia”, seja através da vida de outras 

mulheres, que foram exemplo em sua comunidade, estado, país e no mundo, e, 

principalmente, através de nossa própria história. Cada mulher que cura a si mesma, 

contribui para curar a  todas que a precederam e todas que virão depois dela. Assim 

com asas fortes, seremos protagonistas do nosso próprio envelhecimento, e 

desfrutaremos da imensa paz que a liberdade proporciona. 

A Arteterapia auxilia no plano de vôo, com instrumentos que possibilitam a 

transformação do feminino ao longo da vida, pois como já foi dito, “não se nasce 

mulher, torna-se mulher”. E assim, o envelhecer saudável, com sabedoria, 

espiritualidade e paz é a grande ARTE feminina. 

Recomenda-se para estudos complementares ampliar pesquisas relacionadas 

às estratégias fortalecedoras da dimensão feminina e sua valorização 

intergeracional em contextos diversos, com ampliação da informação em instituições 

de ensino, desde a infância. 

http://humansarefree.com/2016/06/kindling-divine-spark-secret-to.html
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