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RESUMO

O presente estudo foi elaborado a partir de uma experiência vivencial em um lar de
idosos. Visa analisar os aspectos do arquétipo da Grande Mãe plasmados durante
sessões arteterapêuticas com um grupo de mulheres idosas com mal de Alzheimer e
as contribuições da Arteterapia para o tratamento da doença, bem como para
ressignificar a vida e o tempo desses longevos residentes em Instituições de Longa
Permanência.

Palavras Chave: Arteterapia – Idosos – Mal de Alzheimer – Arquétipo da Grande Mãe –
ILPI
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ABSTRACT

This study has been produced from an existential experience in a nursing home. The
aim of this study is to analyze the aspects of the archetype of Great Mother, shaped
during art therapy sessions with a group of elderly women suffering from Alzheimer’s
disease and the art therapy contribution for the disease treatment, as well as, to
reframe life and time of these longevos in long term care institutions.
Keywords: Art Therapy - Seniors - Alzheimer's disease- Archetype of the Great Mother –
lTCI
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APRESENTAÇÃO
IMAGEM 1 – Gratidão

Disponível em: https://pixabay.com/photos/girl-dress-sunflower-art-abstract-2150484/
Ouve-me, ouve o silêncio. O que eu te falo nunca é o que te falo e sim outra coisa. Capta essa coisa
que me escapa e, no entanto, vivo dela.
Clarice Lispector (Água Viva)

Guardo em mim como uma das lembranças mais vívidas a escola na qual fiz
o jardim de infância. Lá eu pude experienciar o lúdico em sua plenitude pueril.
Recordo-me da horta onde plantávamos, de darmos água aos beija-flores, de
misturarmos tintas para descobrir o mistério de novas cores que nasceriam, de
ensaiarmos cantigas, cirandas e danças para apresentações e de observarmos o
mar colado ao muro da escola enquanto desenhávamos. Dessa fase, também tenho
carinho ao me lembrar de meu pai me ensinando a desenhar personagens de
animações que assistíamos juntos na televisão. Certamente, esses momentos foram
a minha primeira experimentação na arte.
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Continuei desenhando, porém, como acontece na educação formal, a cada
ano o contato com expressões artísticas ia diminuindo. Aprendi, então, a colecionar
papéis de cartas e me apaixonei por um outro campo da arte: a literatura, em
especial, a poesia. Foi pelo universo das palavras que me conheci, que desenvolvi
minha identidade, que expressei meus sentimentos mais profundos. Gostei tanto de
brincar com elas que não tive dúvida da minha escolha profissional anos mais tarde:
eu me tornaria professora de Língua Portuguesa e Literaturas.
Até que esse momento chegasse, tive a oportunidade de participar de um
projeto para jovens em uma ONG chamada Se Essa Rua Fosse Minha. Lá, voltei a
fazer algo que estava esquecido: brincar. Brinquei em dinâmicas, em teatro, em
circo, em passeios. Brinquei na interação com o outro. Brinquei de sonhar coisas
novas e um futuro para mim. Também foi essa instituição que me apresentou pela
primeira vez a um museu. Fomos a vários, e tanto eu me encantei que trabalhei
durante dois anos como monitora no Museu Histórico Nacional. Essa bagagem foi
imprescindível para formar quem eu sou hoje e apurar a minha sensibilidade para o
belo.
Durante a universidade, eu me afastei do fazer manual e mergulhei nos livros.
Sempre fui fascinada pelas áreas de conhecimentos humanos: Letras, Teologia,
Filosofia, Psicologia; passeei por todas elas, sempre deslumbrada com a capacidade
inventiva do ser humano.
Quando iniciei minha carreira como professora da rede pública de Itaboraí,
aos 30 anos, eu havia me esquecido do quanto era fundamental para a alma esse
contato consigo mesmo por meio das expressões artísticas. Mas nada mais
brincante que um grupo de adolescentes, e fui convocada a rememorar o passado
para construir a educadora que eu queria ser: aquela que educa para o sensível.
Neste momento, senti a necessidade de me especializar e iniciei minhas
pesquisas, até que encontrei o curso de Arteterapia na Pomar. Infelizmente, naquele
momento, devido a diversos fatores, eu não pude começar o curso. Entretanto, sete
anos mais tarde, a vida me levou para a formação e tenho absoluta certeza de que
foi no momento certo, já que estudar Arteterapia vai muito além de colecionar
conhecimentos

teóricos;

é

uma

jornada

de

autoconhecimento

que

exige

disponibilidade e maturidade. Mas não posso deixar de citar também a importância
daqueles que caminharam ao meu lado, companheiros de curso que deixaram o
trajeto mais bonito, mais leve e mais agradável, além de professores que nos
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cativaram e alimentaram a nossa energia para que alcançássemos a linha de
chegada.
Enfim, dois anos depois de um processo delicioso e profundo, eis que chega
o momento de fazer uma retrospectiva e eu me orgulho muito do que vi e vivi. Uma
das experiências mais marcantes, decerto, foi estagiar um ano com um grupo de
idosas, três delas portadoras de Alzheimer. Para uma pessoa que, a princípio, não
queria esse tipo de grupo, pois era algo muito distante de si, já que não conviveu
com avós ou outros entes na terceira idade, foi uma surpresa fabulosa!
Elas me fascinaram a cada dia, a cada gesto, a cada palavra. Elas me
ensinaram muito mais do que se possa imaginar; uma das principais lições foi o
reencantamento do olhar. Hoje ando pela cidade e observo as belezas mais singelas
e, no dia seguinte, observo-as novamente como se as visse pela primeira vez, pois
me recordam cada uma dessas mulheres e seus olhos brilhantes diante das
pequenas coisas que viam, admiravam, esqueciam, e aprendiam a ver e admirar de
novo e de novo.
Essa capacidade para mim é a máxima da Arteterapia: descobrir as múltiplas
possibilidades de criar e recriar a vida, a si mesmo, a sua forma de se relacionar
com o outro, com o mundo e com o Cosmos, independentemente ou apesar das
adversidades, pois como nos lembra Clarice Lispector em O Livro das
Aprendizagens ou O Livro dos Prazeres: “Uma das coisas que aprendi é que se
deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar
de, se deve morrer. Inclusive muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra
para a frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia, que insatisfeita foi a
criadora de minha própria vida".
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INTRODUÇÃO
Não me entrego de uma vez
Vou pouco a pouco
Como loba rondando a casa
Ou lua esquecida acesa
Nas primeiras horas da manhã
Vou passo a passo
Como poesia rondando a vida
Vou lentamente...
Roseana Murray
Imagem 2 – Energia Infinita

Disponível em: http://crisventurini.com.br

Na antiguidade, a inconsciência predominava sobre a consciência, que era
ainda algo muito frágil. O ego não tinha completa autonomia, sendo influenciado e
até mesmo dominado pelos processos do inconsciente. Dessa forma, a realidade do
mundo era percebida e explicada através do pensamento concreto, como se pode
notar nas diversas manifestações míticas, ritualísticas, religiosas, como também nos
costumes. Conforme Neumann, a evolução do indivíduo do ponto de vista psíquico
começa quando ele deixa de estar contido no inconsciente e passa a desenvolver a
consciência (apud Menezes, 2003).
Esta época anterior à ampliação da consciência ficou conhecida, ainda
segundo Neumann, como Matriarcado e era governado pelo arquétipo da Grande
Deusa ou Grande Mãe. Para Whitmont, ela era ao mesmo tempo mãe e filha,
donzela, virgem, meretriz e bruxa. É a senhora das estrelas, a beleza da natureza, o
útero gerador da terra, provedora de todas as necessidades. (apud MENEZES,
2003).

23

Os seres humanos endeusavam o feminino como força motriz da vida, a ele
pertencia o poder de dá-la e de retirá-la. A psique ainda não tinha divisão entre o
ego e o inconsciente, causando uma relação de dependência entre ambos, o que
justifica a projeção sobre a figura da mãe como divindade responsável por gerar,
nutrir e proteger.
O ego primitivo se percebia impotente e incapaz de se defender dos perigos
da vida, enfrentando cada situação de sua rotina como algo novo e capaz de
devastá-lo. Assim, ele buscava proteção na divindade da Grande Mãe, ansiando
estar amparado pela natureza como um filho está amparado no colo de sua mãe.
Conforme Jung (1980), o ego é o centro do campo do consciente, a parte da
psique onde nossa consciência reside, o nosso sentido de identidade e existência.
O Ego, de acordo com o autor, organiza pensamentos, sentimentos, sentidos, e
intuição, e regula o acesso à memória. É a parte que liga os mundos internos e
externos, estabelecendo a forma como o indivíduo se relaciona com aquilo que é
externo a si mesmo.
Na atualidade, o número de pessoas no Brasil que sofrem com o Mal de
Alzheimer já atinge cerca de 1,2 milhão. Apenas metade delas se trata, e, a cada
ano, surgem 100 mil novos casos. A estimativa é a de que esse número dobre até
2030, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. I
Essa doença é caracterizada por um progressivo e irreversível declínio em
certas funções intelectuais. As suas principais consequências são: perda de
memória, desorientação no tempo e no espaço, pensamento abstrato, dificuldade no
aprendizado, incapacidade de realizar cálculos simples, distúrbios da linguagem, da
comunicação e da capacidade de realizar as tarefas cotidianas.
Uma das mais importantes mudanças pela qual o mundo está passando é,
certamente, o envelhecimento populacional. A expectativa de vida da população
brasileira é a maior da história, chegando a 76 anos. Dentre os longevos, pesquisas
realizadas pela Organização Mundial de Saúde (2016) comprovam que a mulher
vive mais do que os homens.
Se viver mais é um motivo para comemorar, outra pesquisa do mesmo órgão
referenciado nos traz uma grande preocupação: o número de portadores do
Alzheimer também cresce alarmantemente.

I

Disponível em: http://abraz.org.br/web/ Acessado em 22/01/2019.
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Essa doença ainda não tem cura, todavia, muitos estudos comprovam que
existem meios de preveni-la e também de evitar um avanço rápido.
A Grande mãe embora seja idealizada como o ideal da função materna,
aquela que dá a vida, cuida, alimenta, protege e jamais abandona um filho, também
tem seus aspectos terríveis, podendo sufocar, imobilizar, pois "A Grande Mãe não é
apenas provedora de vida, mas aquela que promove a morte. Ela pode dar amor
como suprimi-lo para demonstrar seu poder.”(NEUMANN, 2006, pg. 67).
Tendo em vista que o ambiente da maioria das Instituições de Longa
Permanência contribui para que os aspectos negativos da Grande Mãe sejam
constelados, seja por meio da solidão e do medo diante da sensação de
incapacidade de autopreservação, seja através do tratamento dado pelos
cuidadores, em sua maioria mulheres, que podem atuar através da indiferença,
humilhação, incapacitação ou infantilização, dentre outras formas, cabe ao
profissional arteterapeuta ter sensibilidade e uma escuta ativa para compreender o
processo complexo entre a consciência e a inconsciência na doença de Alzheimer e,
promover por meio de técnicas expressivas, o bem-estar, exercícios que estimulem
as funções cognitivas e psicológicas, o contato com o novo, com o mundo exterior, a
criação de vínculos afetivos e o acolhimento.
Considerando

que

toda

e

qualquer

doença

manifesta-se

física

e

psiquicamente, inclusive as demências, e que o tratamento arteterapêutico deve
levar em conta o ser humano do ponto de vista biopsicossocial, pressupõe-se ser de
suma importância compreender as imagens arquetípicas da Grande Mãe no acesso
às informações simbólicas enviadas pelo inconsciente para garantir a qualidade de
vida de mulheres idosas com Alzheimer, colaborar para a não progressão da
doença, contribuir para sociabilização das longevas, bem como para integração
delas com os familiares. Além disso, espera-se instrumentalizar arteterapêutas e
outros profissionais da área de saúde, cuidadores e familiares, a reconhecerem as
subjetividades do sujeito demenciado, reduzindo o sofrimento e a frustração através
da estimulação do prazer e da potencialização dos recursos criativos ainda
existentes.
Para tanto, o presente estudo pretende investigar como a energia simbólica
do arquétipo da Grande Mãe plasmada durante o processo arteterapêutico pode
contribuir para o tratamento da doença de Alzheimer em mulheres idosas
institucionalizadas.

Assim,

ao final dessa

pesquisa,

visa-se

identificar as
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contribuições da Arteterapia para a revitalização e melhoria da qualidade e da
expectativa de vida do público-alvo referenciado.
Esse estudo foi desenvolvido utilizando os pressupostos metodológicos de
modelos bibliográficos de pesquisa, além de experiência vivenciada em uma
Instituição de Longa Permanência durante dez meses de estágio supervisionado.
Para que se possa apresentar a necessidade e importância do tema em
questão, cinco capítulos foram elaborados e estruturados, de modo a abarcar o tema
e auxiliar a compreensão.
No primeiro capítulo, descreveu-se a importância da criatividade em
Arteterapia, bem como os conceitos teóricos que fundamentam essa prática,
perpassando pelo papel do profissional arteterapeuta, pelos usos e indicações dos
materiais expressivos e pelas contribuições da abordagem Junguiana.
No segundo capítulo, abordou-se o papel da velhice na sociedade ocidental,
especialmente a feminina, considerando-se questões históricas, políticas, sociais e
culturais. Também se buscou analisar a forma de funcionamento das Instituições de
Longa Permanência (ILPIS) e o papel da Arteterapia na promoção do
envelhecimento ativo.
No terceiro capítulo, foram apresentadas características físicas e psíquicas
causadas pela doença de Alzheimer, buscando ampliar a forma que a sociedade, de
modo geral, enxerga o indivíduo demenciado.
No capítulo seguinte, o arquétipo da Grande Mãe foi pormenorizado,
considerando-se questões simbólicas, as manifestações míticas, religiosas e
artísticas, no contexto da Arteterapia e da Psicologia Analítica.
No último capítulo, exemplificou-se, por meio de relato de experiência de
estágio, como o processo arteterapêutico realizado em uma ILPI atuou na melhoria
da qualidade de vida, na revitalização e na ressignificação do tempo de mulheres
idosas com Alzheimer.
Ao término, concluiu-se que o processo arteterapêutico proporcionou o
contato com os aspectos luminosos da deusa, através da valorização da
característica fundamental do Grande Feminino: cuidar e ser cuidada.
Recomendou-se, assim, a pesquisa de outros arquétipos que possam
contribuir para melhoria da qualidade de vida de idosos com Alzheimer, visando à
ampliação do tema de estudo através de outras pesquisas.
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CAPÍTULO I
ARTETERAPIA COM ABORDAGEM JUNGUIANA:
CRIATIVIDADE COMO CAMINHO PARA A TRANSFORMAÇÃO
IMAGEM 3 - A Natureza em nós

Disponível em: http://obviousmag.org/intensidade_escrita/2015/06/borboletas-egipcias.html
A importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com
balanças nem com barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que
ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós.
Manoel de Barros

Todo ser humano carrega em si um potencial inato para ser criativo. É essa
criatividade que o move para a transformação de si mesmo e do meio que o cerca.
Às vezes, entretanto, diante dos desafios da vida, afasta-se de sua essência, e
precisa de auxílio para reencontrar o caminho para o Si-Mesmo. A Arteterapia atua
na promoção desse encontro, contribuindo para a melhoria do bem estar psíquico,
para a saúde e para a qualidade de vida dos indivíduos.
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1.1 A singularidade do Ser Criativo
Desde a antiguidade, o ser humano distingue-se de outros seres pela sua
habilidade de transformar a natureza, a cultura e a si mesmo. Essa capacidade de
experienciar a vida de forma criativa é inerente a cada indivíduo, sendo o seu
processo criativo que influencia a maneira como lida com as vicissitudes e com a
sua existência.
A criatividade é uma dimensão da essência humana que salienta o potencial
do sujeito para mudar, crescer e aprender ao longo de toda a sua vida. A
capacidade criadora está diretamente associada à organização das experiências
vivenciadas, ampliando o repertório existencial do indivíduo para manter a sua
integridade interna, bem como para interagir com os meios natural e social.
A manifestação do potencial criativo se dá de diferentes formas e está
intrinsicamente ligada ao desenvolvimento da identidade. O simples ato de escolher
o que vestir, a música que deseja ouvir ou as pessoas com quem deseja conversar é
uma atitude criadora, que demonstra liberdade, espontaneidade, autoaceitação e
capacidade de interação com o mundo exterior. Ao contrário, a inibição dessa
habilidade resulta em experiências desintegradoras da identidade, tornando o sujeito
alienado de seus processos internos e suas ações mecanizadas, apresentando,
dessa forma, dificuldades de interação com o outro e com a vida.
De acordo com Alencar e Virgolim (1994), a vivência da criatividade é
fundamental para que o indivíduo experimente a plenitude nos níveis intrapessoal,
interpessoal, ecológico e espiritual. Eis as repercussões em cada nível:
No nível intrapessoal – na relação consigo mesmo – a vivência do processo
criativo possibilita um maior alcance ao inconsciente e ao conhecimento de si
mesmo; entendimento de si como um ser mutável; sensibilização e valorização das
emoções, intuições e ações; atendimento à necessidade vital de expressão, de
integração e de ajustamento à vida; expansão da autodeterminação e autoconfiança;
aumento da capacidade de enfrentar as adversidades da vida; e ampliação da
aceitação de suas características pessoais, com reconhecimento e estima por suas
produções e conquistas.
Já na relação com os outros, isto é, no nível interpessoal, o indivíduo
desenvolve a capacidade de cooperação, a redução de preconceitos, o contato com
sua identidade cultural, a socialização e a humanização.
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No nível ecológico, torna-se receptivo para interagir com os materiais,
analisando suas características, viabilidade e limites para a utilização; compreende
quais são as possibilidades de enfrentar os limites sociais e ambientais; aprecia a
contemplação e as experiências sinestésicas e preocupa-se com a conservação da
natureza.
No último nível – o transpessoal – a criatividade pode facilitar preencher
carências espirituais; a alargar uma concepção da existência como algo sagrado,
que une criador e criatura; a compreender e auxiliar a integração de conteúdos
arquetípicos; a estimular processos intuitivos; e a resgatar a ligação do homem com
o meio, por meio da sensibilidade, da comunicação e da expressão.
Ainda conforme as autoras supracitadas:
Ao experienciar por meio da criatividade esses níveis de atuação criadora
da própria existência, o ser humano realiza um sonho arquetípico: entrar em
profunda conexão com os deuses que habitam a cada um. O processo
criativo envolve padrões de desempenho psicológicos ligados à dimensão
instintiva, pois se trata de uma experiência básica e universal da vida
humana; possui, portanto, qualidades arquetípicas, destacadas sobretudo
pela psicologia analítica, desenvolvida por Carl G. Jung. (Alencar e Virgolim,
p. 222).

O médico psiquiatra criador da Psicologia Analítica foi um dos precursores no
uso da criatividade no processo de autoconhecimento. Utilizou em suas pesquisas
todo conhecimento encontrado na arte, na mitologia, na arqueologia, história das
religiões e áreas afins. Ele afirmava que “[...] a atividade plástica e a criatividade são
funções psíquicas inatas e que contribuem com a evolução da personalidade e com
a estruturação do pensamento”. (UBAAT).II
Assim, solicitava aos pacientes que desenhassem, pintassem, modelassem,
priorizando a arte e a fala como um meio para a cura. Por meio das imagens, os
pacientes traziam luz aos sonhos e aos símbolos arquetípicos do inconsciente
coletivo. Entretanto, o médico salientava:
Ainda que ocasionalmente os meus pacientes produzam obras de grande
beleza, boas para serem expostas em mostras de “arte” moderna, eu as
considero totalmente desprovidas de valor artístico, quando medidas pelos
padrões da arte verdadeira. É essencial até que não tenham valor, pois, do
contrário meus pacientes poderiam considerar-se artistas, e isso seria fugir
II
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totalmente à finalidade do exercício. Não é arte, e, aliás, nem deve sê-lo. É
bem mais que isso; é algo bem diverso do que simplesmente arte; trata-se
da eficácia da vida sobre o próprio paciente. Aquilo que do ponto de vista
social não é valorizado passa a ocupar aqui o primeiro plano, isto é, o
sentido da vida individual, que faz com que o paciente se esforce por
traduzir o indizível em formas visíveis. (JUNG, 1987, p. 46).

Logo, é possível constatar que para a humanidade a arte não tem apenas
valor estético; ela é a manifestação da capacidade que o ser humano tem de gerar,
dar vida, criar e se relacionar com suas criações, com o outro e com o cosmos.
Quando cria, o indivíduo é o protagonista de sua história, tendo a possibilidade de
reescrevê-la e de transformá-la, conforme conhece e transforma a si mesmo.

1.2 Arteterapia como Mobilizadora da Criatividade
IMAGEM 4 – Viver é Criar

Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2018/06/toquio-tera-museudedicado-arte-digital.html

A Arteterapia faz uso da arte como processo terapêutico e “resulta de uma
delicada construção artesanal e na escolha adequada de materiais expressivos e de
estratégias que favorecem transformações [...].” (PHILIPPINI, 2013, contracapa).
Pode-se afirmar que a Arteterapia como campo específico de atuação nasceu
entre os anos 20 e 30, quando Jung e Freud analisaram algumas obras de artes,
considerando-as manifestações do inconsciente do artista. Todavia, Freud não

30

chegou a fazer uso da arte no processo terapêutico. Foi Jung que introduziu
atividades expressivas em seu setting e verificou seu potencial curativo.
De acordo com a Associação Americana de Arteterapia, pode-se conceituá-la
assim:
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 arte e do refletir sobre os
processos e trabalhos de si e dos outros, aumentar sua autoestima, lidar
melhor com sintomas, stress e experiências traumáticas, desenvolver
recursos físicos, cognitivos e emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do
fazer artístico. (AATA, 2003).III

Na cultura ocidental, é muito comum que desde a mais tenra infância o
indivíduo seja estimulado a afastar-se de sua essência criativa. Desde a educação
escolar, as crianças são incentivadas a trabalhar o lado racional em detrimento do
contato com suas emoções e sensações mais íntimas e, com o advento tecnológico,
a cada ano são menos estimuladas a brincar da maneira tradicional, perdendo-se,
assim, a capacidade de interação e cooperação.
Ao crescer, o indivíduo é levado a acreditar que está numa corrida contra o
tempo, pois precisa ocupar os maiores e melhores postos de trabalho para que seja
considerado uma pessoa de sucesso, atribuindo o ideal de realização pessoal e
profissional à ideia de consumo. Valoriza-se, desse modo, mais o ter do que o ser.
Essa realidade explica o alto índice de depressão vivenciado na atualidade e que
perpassa diferentes gerações, destacando-se dentre elas a velhice, haja vista que
para nossa sociedade a utilidade e o valor estão condicionados à ideologia
capitalista.
A mídia corrobora esta ideia para manutenção do status quo, bem como o
crescimento da tecnologia, pois a maior parte da sociedade não consegue mais se
desvencilhar da internet e das redes sociais. Vive-se muitas das vezes uma ilusão
de realização e de felicidade criada para alimentar curtidas e compartilhamentos.
Por trás das telas, pessoas esvaziadas, solitárias, afastadas da troca que só o
III
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convívio pessoal é capaz de proporcionar. O resultado disso demonstra o quão
importante é para o indivíduo e para a sociedade a criação de espaços nos quais
possam voltar a ter contato consigo mesmo, interagir com o outro, lidar com as
diferenças e desafios advindos disso; logo, criando um ambiente saudável e
acolhedor para viver individual e coletivamente.
Atualmente, o processo terapêutico por meio da arte vem crescendo em todo
o Brasil. Através dele, o ser humano passa a exercitar livremente e sem julgamentos
a sua potência criadora, usando-a para conscientizar-se de sua subjetividade,
canalizando sua energia psíquica para seu autodesenvolvimento, e para a
contribuição na transformação do meio. Consoante Alencar e Virgolim:
Quando a energia não flui, permanece bloqueada gerando distúrbios,
tensões, ruídos, ausência. Da mesma forma que a vivência integradora
repercute positivamente nas várias dimensões da pessoa, o fluxo contido de
energia repercute em todas as dimensões: pode-se observar grande esforço
energético, mal estar orgânico, descompensação emocional, atitudes
reativas e criticismo racional, depressão e negativismo [...].” (1994, p. 216).

Portanto, ao acessar um espaço arteterapêutico, o sujeito pode elucidar
gradativa

e

continuamente

os

símbolos

arquetípicos

constelados,

unindo

inconsciente à consciência, o que resulta em uma nova forma de ver e sentir o
mundo. Conforme Philippini:
Em Arteterapia, símbolo é o resultado da reunião da energia psíquica de
quem trabalha e do material expressivo utilizado, plasmando formas,
criando e recriando mundos obscuros ou esquecidos, expressando dores e
esperanças de vir a ser. [...] No processo arteterapêutico, os materiais
expressivos, a adequação do setting e o acolhimento do arteterapeuta
permitem que a energia psíquica traduza-se em concretude através das
produções diversas e, a cada transformação dos materiais, analogamente
aconteçam transformações no nível psíquico”. (2013, p. 18).

A trajetória percorrida no setting arteterapêutico com abordagem junguiana
tem como finalidade favorecer o processo de individuação, termo criado pelo
psiquiatra Carl Gustav Jung que acreditava que cada indivíduo nasce em um estado
indiferenciado de personalidade. Ao longo da vida é intrínseco ao ser humano
buscar por sua autorrealização, por uma experiência equilibrada e pela construção
do seu próprio eu. Embora esse desejo seja premente, é fato que raramente ou
nunca chegar-se-á a uma realização completa, porém, cada sujeito passará a sua
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existência buscando a integração e a totalidade de todos os aspectos de sua
personalidade. De acordo com o autor:
A individuação é um processo autônomo e inato, o que significa que não
precisa de estimulação externa para começar a existir. A personalidade de
um indivíduo está destinada a individualizar-se tão fatalmente quanto o
corpo está destinado a crescer. Mas, assim como o corpo precisa de uma
alimentação adequada e de exercício para crescer de uma maneira
saudável, também a personalidade necessita de experiências adequadas e
de educação para sua individuação sadia. (JUNG apud HALL E NORDBY,
1972, p.71).

É notório o descaso de nossa sociedade com o cuidado da mente. O universo
terapêutico é alvo constantemente de preconceitos, o que afasta muitos indivíduos
da busca por um espaço onde possa apenas Ser, sem rótulos e sem amarras. A
construção do pensamento ocidental ainda preocupa-se mais com os aspectos
objetivos do que com a subjetividade humana, fato que tem de ser considerado
quando analisa-se os dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e constata-se
que o número de doenças psíquicas e psicossomáticas só vem aumentando em
nosso país e no mundo. Quando o indivíduo não tem acesso às experiências
adequadas para que seu processo de individuação ocorra, os símbolos plasmados
podem acarretar grande sofrimento emocional. A Arteterapia contribui para que o ser
humano tenha um encontro com sua essência e, dessa maneira, possa trilhar sua
jornada, usando toda a sua criatividade para viver uma vida repleta de significado,
valorizando em cada passo sua singularidade enquanto sujeito. Em conformidade
com Káes:
Nascemos elos no mundo, herdeiros, servidores e beneficiários de uma
cadeia de subjetividades que nos procedem e de que nos tornamos
contemporâneos: seus discursos, sonhos, seus recalques, que herdamos, a
que servimos e de que nos servimos, fazem de cada um de nós os sujeitos
do Inconsciente, submetidos a esses conjuntos, partes constituídas e
constituintes desses conjuntos. (apud PHILIPPINI, 2011, p. 106).

Posto isso, percebe-se que é primordial para o indivíduo, independentemente
da idade, cor, credo, orientação sexual ou classe social, inserir-se nos espaços que
promovem a saúde, a autonomia, a descoberta do Si-Mesmo, proporcionando,
desse modo, meios para uma individuação saudável.
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A partir da Portaria nº 849 de 25/03/2017, em adendo à Portaria nº 145 de
13/01/2017, a Arteterapia foi enquadrada no Serviço Único de Saúde (SUS) como
uma Prática Integrativa e Complementar de Saúde (PICS), o que torna incontestável
e necessária a sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida de todo
indivíduo, desde a infância até a longevidade.
Considerando-se, portanto, o fato de que todo ser humano é capaz de criar, a
Arteterapia incentiva por meio da consciência corporal, dos sentidos, da imaginação
ativa e dos materiais expressivos, a construção de vínculos, o acesso às memórias
afetivas, à capacidade para lidar com as regras de convivência e o sentimento de
autoconfiança, dessa forma, favorecendo o bem estar psíquico e as habilidades para
lidar com os desafios sobrevindos pela vida. É possível comprovar a eficácia da arte
no processo terapêutico por meio da própria observação de Jung:
[...] Mas, afinal, por que razão levo os pacientes a se exprimirem por meio
de um pincel, de um lápis, de uma pena, quando atingem certo estágio em
sua evolução? [...] ele passa a ser ativo. Passa a representar coisas que
antes só via passivamente e dessa maneira elas se transformam em um ato
seu. Não se limita a falar do assunto. Também o executa. Psicologicamente
isso faz uma diferença incalculável. [...] o que pinta é ele mesmo – digamos
assim – ele está se plasmando. O que pinta são fantasias ativas – aquilo
que está mobilizado dentro de si. E o que está mobilizado é ele mesmo.
(1985, p. 46).

1.3 O Guardião do Sagrado Lugar
Eu me movo com o infinito no poder da Natureza
Eu sustento o fogo da alma
Eu sustento a vida e a cura.
Rig Veda
IMAGEM 5 – Profissão Sagrada

Disponível em: https://ograndejardim.com/2015/03/31/qichi-a-forca-vital-que-equilibra-a-vida/
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O arteterapeuta é o guardião do lugar sagrado, no qual pode-se atuar com
grupos ou com atendimentos individuais. Em essência, para se tornar um
profissional dessa área, o sujeito precisa acreditar com todo seu ser na capacidade
de transformação do ser humano, a começar por si próprio, vivenciando o processo
arteterapêutico não somente em sua prática profissional, mas também como sujeito
no seu processo individual e ainda no estudo constante de novas linguagens
expressivas, fortalecendo, dessa forma, sua autonomia criativa.
Conforme a Associação Americana de Arteterapia:
Arteterapêutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em
terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias
psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos,
avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais de áreas
afins. Arteterapeuta trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos,
casais,

famílias,

grupos

e

comunidades.

Oferecem

seus

serviços

individualmente e como parte de equipes profissionais em contextos que
incluem saúde mental, reabilitação, escolas, instituições sociais, empresas,
ateliês e prática privada. (AATA, 2003). IV

De acordo com Philippini:
Para desbloquear o processo criativo, o arteterapeuta, como “um
mensageiro do mundo dos sentidos”, deve apostar na efetividade
terapêutica das abordagens sinestésicas, que se caracterizam pela
possibilidade de estimular e ativar vários canais sensoriais ao mesmo
tempo. (2011, P. 31).

O setting de um arteterapeuta (e ele mesmo) deve ser acolhedor,
descontraído, de forma que se ofereça a sensação de segurança e de receptividade.
Além disso, é fundamental que seja um ambiente propício para o estímulo da
imaginação,

contendo

todo material necessário e adequado

às múltiplas

singularidades de cada indivíduo.
Nos atendimentos, é essencial que o profissional organize a sessão temporal
e espacialmente. Conforme modelo desenvolvido por Philippini (2011), precursora
da Arteterapia no Brasil, três passos compõem essa organização: Destina-se 20%
do tempo para a Preparação do espaço e da sensibilização e relaxamento; 60 %
IV
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para o desenvolvimento da atividade prevista para aquele encontro; e os últimos 20
% do tempo para o fechamento daquele momento de forma a preparar o indivíduo
para o retorno ao cotidiano.
Para o atendimento em grupo, a autora propõe a abordagem terapêutica por
meio de ciclos psicodinâmicos, importantíssimos para que o arteterapeuta tenha
embasamento teórico para encaminhar o processo vivencial de seus clientes.
No primeiro ciclo, chamado diagnóstico, o profissional promove a fluidez do
processo por meio da apresentação e da experimentação de diversos materiais
expressivos, visando o desbloqueio da criatividade. As questões que surgirem
durante essa fase ajudarão a formular uma hipótese diagnóstica, a qual poderá ser
desdobrada no ciclo seguinte, denominado Estímulos Geradores.
Por meio dos mais diversos estímulos, a saber: músicas, histórias, notícias,
iconografias, poesias, objetos, dentre outras possibilidades, o arteterapeuta
abordará um tema simbólico comum aos participantes do grupo, encorajando-os a
confrontarem, elaborarem e transformarem os conteúdos que vierem à tona neste
contexto.
No último ciclo, denominado Processos Autogestivos, incentiva-se a
autonomia criativa através de materiais e atividades escolhidas pelo próprio grupo.
Nesse período, o profissional deve fortalecer os participantes para que manifestem
seus interesses, construam coletivamente e sintam-se preparados para continuarem
seus processos a despeito da ausência do arteterapeuta.
Portanto, no início do processo arteterapêutico, o profissional destaca-se do
restante do grupo, pois é a figura que convida à participação, acompanha o
desdobramento e encerra as atividades. Durante a segunda fase, a importância
maior dá-se aos próprios estímulos apresentados ao grupo, uma vez que são esses
que devem permanecer no imaginário dos participantes. O arteterapeuta, então,
atua para a coleta de dados dos campos simbólicos constelados durante a sessão.
No último ciclo, ele deve atuar de maneira reservada, permitindo a fluidez, a
autonomia e a alteridade entre os envolvidos, como proposto por Kamel, “aprender
que o convívio é relação de mão dupla, é alimento recíproco, é ajuda mútua...” (apud
PHILIPPINI, 2011, p. 101).

1.4 Linguagens e Materiais que Transforma
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IMAGEM 6 – Vejo cores em você

Disponível em: http://www.fontealnoce.com/arteterapia-vacanze-umbria.php

Em Arteterapia com enfoque junguiano, cada imagem produzida tem um
significado singular, pois é um retrato da biografia e da afetividade do cliente. Por
esse motivo, a escolha e a qualidade da linguagem e dos materiais é vital para que
haja a configuração de conteúdos simbólicos inconscientes e para que se crie
possibilidades de elaboração, amplificação e transformação desses conteúdos.
Cabe ao arteterapeuta dominar as técnicas e os materiais, ter sensibilidade, e uma
escuta ativa para circum-ambular o símbolo plasmado durante o processo
arteterapêutico. Segundo Philippini:
O processo de amplificação simbólica bem desenvolvido integra linguagens
plásticas e materiais expressivos diversos, e além destes instrumentos, um
olhar atento ao “rastreamento cultural” na procura de pistas e registros de
sentidos arquetípicos e universais do símbolo pesquisado em referências
diversas: na cultura ancestral, em mitos, contos de fada, lendas, fábulas,
manifestações folclóricas, tradições religiosas e iniciáticas, história da arte e
iconografias de diferentes povos. Pesquisa essa, complementada pelo olhar
em manifestações culturais contemporâneas, tais como: fotografias, filmes,
vídeos, documentários, extratos literários, notícias de diferentes mídias
(jornal, TV, Internet), letras de música e iconografias contemporâneas.
(2009, p. 17).

Entende-se amplificação simbólica, em Arteterapia, como um método
expressivo que facilita o entendimento do significado de um símbolo, contribuindo
para que este seja concebido pela consciência e, dessa forma, haja uma expansão
das estruturas emocionais. Quando isso acontece, é possível, por meio das
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atividades plásticas e expressivas, facilitar a integração e a transformação das
questões reveladas no nível consciente.
São infinitas as possibilidades de materiais expressivos e plásticos que
podem ser utilizados no processo arteterapêutico. Por isso, no presente trabalho,
serão citados apenas alguns grupos que fazem parte do cotidiano no setting,
cabendo ao profissional da área usar de sua engenhosidade para a constante
pesquisa e renovação das modalidades utilizadas. O uso, as indicações e as
propriedades das linguagens e dos materiais mencionados foram descritos por
Philippini no livro Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia (2009):
❖ Colagem
IMAGEM 7 - Colagem

Disponível em:https://followthecolours.com.br/art-attack/paste-in-place-colagens/

A colagem é uma técnica riquíssima em conteúdo imagético, tem um baixo
custo, sendo de fácil operação para qualquer idade. Geralmente, inicia-se o
processo por ela, pois o resultado propicia acesso aos mais diversos campos
simbólicos. Além disso, pode-se explorar o significado não apenas das imagens,
como também da disposição destas no suporte, a combinação ou oposição das
cores, e pelo modo com que se relacionam entre si. No processo arteterapêutico,
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indica-se essa linguagem com o objetivo de integrar, sintetizar, estruturar e ordenar
os níveis de funcionamento psíquico.
❖ Fotografia
IMAGEM 8 - Fotografia

Disponível em: https://fotografiamais.com.br/fotografia-artistica/

Fotografias são um meio de registrar momentos, memórias, emoções. Elas
podem auxiliar a revisão da biografia, dos afetos, das mudanças na personalidade.
Em Arteterapia, é uma lingaguem que oferece múltiplas possibilidades, como, por
exemplo, propiciar aos clientes que recriem a linha da vida, que criem personagens
usando adereços e figurinos para a foto ou produzindo um ensaio fotográfico. Ainda,
é possível criar máquinas artesanais reutilizando materiais que seriam descartados.
Visa-se com esse processo resgatar memórias afetivas, ampliar a percepção da
autoimagem, renovar o olhar estético e restaurar o percurso biográfico.
❖ Pintura
IMAGEM 9 - Pintura

Disponível em: https://www.pinterest.co.kr/pin/354025220692889486/
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Pintar é abrir mão do controle, é deixar extravasar, fluir, permitir-se a
surpresa.

No

setting

arteterapêutico,

propicia

o

desbloqueio

criativo,

experimentações lúdicas e sensoriais, a percepção de como a cor influencia as
emoções e facilita a liberação de conteúdos inconscientes.
❖ Desenho
IMAGEM 10 - Desenho

Disponível em: http://andersonfdesign.blogspot.com/2014/10/artew-visuais.html

O desenho em Arteterapia auxilia a configuração de um símbolo e colabora
para a sua compreensão no nível consciente. Por meio do desenho é possível
contar uma história, oportunizando ao cliente delimitar e nomear de forma mais
objetiva o que está sendo comunicado, além de auxiliar a coordenação motora, a
percepção espacial e a relação entre luz e sombra. Todavia, o arteterapeuta precisa
estar atento ao fato de que é comum, com exceção das crianças, a resistência por
parte dos clientes a essa técnica.
❖ Tecelagem
IMAGEM 11 - Tecelagem
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Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/345651340131323071/?lp=true

Tecer é uma das modalidades expressivas mais antigas já registradas.
Devido a isso, apresenta um potencial surpreendente para ativar conteúdos
arquetípicos. No processo arteterapêutico equivale a ordenar, articular, entrelaçar,
organizar e apropriar-se do fluxo existencial. Por ser de fácil operação, pode ser
utilizada com todos os tipos de clientes, inclusive em casos clínicos mais graves.
❖ Modelagem
IMAGEM 12 - Modelagem

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/472385448408973169/?lp=true

Indica-se em Arteterapia a modelagem depois de algumas experiências
bidimensionais, não sendo adequada para iniciar um processo devido à intensidade
que tem em mobilizar conexões ancestrais e arquetípicas, especialmente ao
empregar o uso da argila. É indicada para liberar a tensão, ativar agilidade manual, a
percepção tátil, facilitar a transição do abstrato ao concreto e iniciar a concepção de
tridimensionalidade.
❖ Mosaico e Assemblagem
IMAGEM 13 - Mosaico

IMAGEM 14 - Assemblagem

Disponível em: https://mosaico.arq.br/rosone-ou-mandala-de-mosaico
Disponível em: https://www.wendyaikin.com/assemblage/view/130
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Um indivíduo, ao reunir cacos, tem a possibilidade de ressignificar e
reconstruir a si mesmo, enquanto realiza essa atividade expressiva, além de atribuir
valor a materiais que poderiam ser vistos como sem utilidade. No processo
arteterapêutico, o contato com essa técnica permite integração, ordenação e reunião
de conteúdos simbólicos.
❖ Contos
IMAGEM 15 - Contos

Disponível em: http://milagresdamariacelia.blogspot.com/2011/12/imaginacao.html

As histórias atravessam gerações, permeando o inconsciente coletivo e
permitindo o surgimento de insights que sejam úteis na solução de problemas e na
resolução

de

conflitos.

Além

disso,

permitem

acesso

à

ludicidade,

ao

autoconhecimento e ao contato com questões culturais e arquetípicas, sendo assim,
indispensável para movimentar, transformar e harmonizar a energia psíquica de
quem ouve.
Percebe-se, portanto, quão vastas e ricas são as possibilidades de
estratégias expressivas e materiais para o trabalho em Arteterapia. Aliadas a elas, a
sensibilidade do arteterapeuta para escolher o que se adequa melhor ao cliente e ao
conteúdo simbólico apresentado, favorecendo, dessa maneira, que este possa se
conscientizar do que nos diz Martha Graham:
Existe uma vitalidade, uma força vital, uma energia, uma vivacidade que é
traduzida em ação por seu intermédio, e como em todos os tempos só
existiu uma pessoa como você, essa expressão é única. Se você a
bloquear, ela jamais voltará a se manifestar por intermédio de qualquer
outra pessoa, e se perderá. (apud NACHMANOVITCH, 1993, p. 33).
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Como mencionado anteriormente, os conceitos que embasam teoricamente o
trabalho em Arteterapia com abordagem junguiana pertencem à teoria psicológica
denominada por seu criador como Psicologia Analítica. Para o estudo a seguir, será
feita alusão àqueles que estão diretamente relacionados ao tema abordado.

1.5

PSICOLOGIA ANALÍTICA
A finalidade única da existência humana é a de
acender uma luz na escuridão do ser.
Carl Gustav Jung
IMAGEM 16 – Jung o Homem além do Tempo

Disponível em: https://exploringyourmind.com/jungs-spiritual-awakening/

Ao concluir o curso de medicina em 1900, Carl Gustav Jung decidiu se
especializar em Psiquiatria. Primeiramente, colaborou com os estudos de Freud,
porém, discordava de algumas concepções do pai da Psicanálise, criando, assim, o
seu próprio sistema, que incluía um conjunto de inúmeros conceitos teóricos e
métodos de tratamento de pessoas que sofriam com problemas psicológicos. O
médico utilizou, além de toda a sua experiência pessoal e profissional, sua vivência
e observação em hospitais psiquiátricos e no setting terapêutico, seu profundo
conhecimento sobre Alquimia, Religião, Filosofia e Mitologia, os quais ele
compreendia como representações ou manifestações do inconsciente.
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Alguns dos conceitos fundamentais para a compreensão da mente humana
descritos por Jung serão relacionados a seguir.

1.5.1 A PSIQUE
IMAGEM 17 - Psique

Disponível em: http://amemais.net.br/o-que-e-psique/

Essa

palavra

latina

no

original

significa

“alma”,

“espírito”.

Na

contemporaneidade é usualmente utilizada como “mente” pela psicologia, abarcando
todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos, sejam esses conscientes ou
inconscientes.
Para Jung, a personalidade não é algo fragmentado, que vai se construindo
ao longo da vida. No conceito de psique, considera que o ser humano já nasce como
um todo; uma unidade que só precisa ser preservada e desenvolvida, para que o
indivíduo não experimente os conflitos de uma personalidade deformada, isto é, das
doenças da alma. Para isso, distinguiu três níveis que atuam na psique: a
consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo.
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1.5.2 CONSCIÊNCIA
IMAGEM 18 – Presença plena

Disponível em: https://www.amazon.com/Consci%C3%AAnciaAmorosa/dp/B00L6JSZPG

A consciência começa a se formar ainda no ventre. É a única parte da mente
que o indivíduo conhece diretamente através do que Jung denomina de funções
mentais: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Além delas, a mente de
cada ser humano, segundo ele, se orienta conscientemente para a extroversão ou
para a introversão. Esses fatores determinarão o caráter básico e o desenvolvimento
de cada pessoa.
O médico intitulou de individuação o processo pelo qual um indivíduo se
diferencia de outros, empenhando-se em percorrer um caminho de expansão da
autoconsciência. Segundo Stein:
A consciência é um “campo” [...] que inclui a nossa personalidade tal como
a conhecemos e a vivenciamos diretamente. O ego, como “sujeito de todos
os atos pessoais de consciência”, ocupa o centro desse campo. [...] é, muito
simplesmente, o estado de conhecimento e entendimento de eventos
externos e internos. É o estar desperto e atento, observando e registrando o
que acontece no mundo em torno e dentro de cada um de nós. (2006, p. 23,
24).
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1.5.3 EGO
IMAGEM 19 - Ego

Disponível em: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/2013/09/cursos-do-blogtermologia-optica-e-ondas.html

Jung chamou de Ego o elemento psíquico responsável pela organização e
pela seleção dos conteúdos que chegam à consciência. É ele que permite que um
indivíduo reconheça em si uma identidade e uma continuidade coerente de sua
personalidade.
De acordo com o autor referenciado:
O ego é um “sujeito” a quem os conteúdos psíquicos são “apresentados”. É
como um espelho. Além disso, a ligação com o ego é a condição necessária
para tornar qualquer conteúdo consciente – um sentimento, um
pensamento, uma percepção ou uma fantasia. O ego é uma espécie de
espelho no qual a psique pode ver-se a si mesma e pode tornar-se
consciente. (ibidem, p. 23).

E ainda:
O ego [...] assenta em duas bases: uma somática (corpórea) e uma
psíquica. Cada uma dessas bases é constituída de múltiplas camadas e
existe parcialmente na consciência, mas, sobretudo, no inconsciente. [...]
em sua estrutura superior, o ego é racional, cognitivo e orientado para a
realidade, mas em suas camadas mais profundas e escondidas está sujeito
ao fluxo da emoção, fantasia e conflito, e às intrusões dos níveis físico e
psíquico do inconsciente. O ego pode, portanto, ser facilmente perturbado
por problemas somáticos e por conflitos psíquicos. (ibidem, p. 33).
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1.5.4 INCONSCIENTE PESSOAL
IMAGEM 20 – Inconsciente Pessoal

Disponível em: https://www.psicologiasdobrasil.com.br/entender-memorias-esegredos-inconsciente-e-vital-para-nossa-saude/

O inconsciente pessoal funciona como uma espécie de banco de memórias.
Nenhum conteúdo desaparece da psique. Tudo aquilo que não chegou ou foi
rejeitado pelo ego como, por exemplo, experiências as quais não demos importância
durante o dia e que reaparecem em sonhos, ou lembranças dolorosas que
procuramos esquecer, bem como informações que não estão sendo utilizadas num
dado momento; tudo permanece no inconsciente pessoal, que de modo geral, tem
um acesso fácil à consciência.
Conforme Hall e Nordby (1980, p. 29), “uma característica muito interessante
e relevante do inconsciente pessoal é a possibilidade de reunião de conteúdos para
formar um aglomerado ou constelação”; a esse fenômeno Jung denominou
complexo, comprovando-o por meio de um teste de associação de palavras
realizado com seus pacientes, que, posteriormente, demonstrou que os complexos
agem de forma autônoma, criando personalidades menores que não se relacionam
com a personalidade total do indivíduo, causando sofrimentos psíquicos. Foi a
investigação dos complexos que levou o psiquiatra a descobrir o último nível da
psique, o qual será tratado a seguir.
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1.5.5 INCONSCIENTE COLETIVO
IMAGEM 21 – Inconsciente Pessoal

Disponível em: https://thegalerie.eu/c-g-jung-os-arqu%C3%A9tipos-e-o-inconscientecoletivo3.html

Consoante os autores supramencionados:
[...] foi Jung quem rompeu com um determinismo da mente num sentido
estritamente ambiental e demonstrou que a evolução e a hereditariedade
dão as linhas de ação para a psique, exatamente como o fazem para o
corpo. A descoberta do inconsciente coletivo constituiu um marco decisivo
na história da Psicologia. A mente, por intermédio de seu correspondente
físico, o cérebro, herda as características que determinam de que maneira
uma pessoa reagirá às experiências de vida, chegando até a determinar
que tipos de experiências terá. A mente do homem é pré-configurada pela
evolução. (ibidem, p. 31).

Pode-se dizer que o inconsciente coletivo funciona como um depósito, cuja
finalidade é guardar as imagens mais primitivas vivenciadas pela humanidade. Jung
nomeou-as de imagens primordiais. O indivíduo não tem lembrança de tê-las
experimentado, mas elas o constituem por fazerem parte de sua ancestralidade.
Assim, toda a espécie de emoções vivenciadas pelo ser primitivo acompanha o ser
contemporâneo, determinando como esse irá se relacionar consigo mesmo, com a
sociedade e com o mundo. Isso ocorre porque as imagens primordiais buscam uma
identificação com objetos correspondentes, portanto, a imagem que um sujeito
carrega, a título de exemplo, do que é a instância paterna ou materna, influenciará
na maneira como reagirá ao pai ou mãe verdadeiros.
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1.5.6 ARQUÉTIPOS
IMAGEM 22 - Arquétipos

Disponível em: https://amenteemaravilhosa.com.br/arquetipos-e-jung/

Sinônima de protótipo, a palavra arquétipo significa modelo original, e foi
escolhida por Jung para denominar os conteúdos advindos do inconsciente coletivo,
representados por um padrão nativo de imaginação, pensamento e comportamento
do ser humano. O médico, ao longo da vida, pesquisou e descreveu muitos
arquétipos, dentre eles, o da Grande Deusa ou Grande Mãe.
Consoante o autor:
Existem tantos arquétipos quantas as situações típicas na vida. Uma
repetição infinita gravou estas experiências em nossa constituição psíquica,
não sob a forma de imagens saturadas de conteúdo, mas a princípio
somente como formas sem conteúdo que representavam apenas a
possibilidade de um certo tipo de percepção e de ação. (JUNG apud HALL
E NORDBY, 1980, p. 34).

Os arquétipos são universais, e todo indivíduo ao nascer, independentemente
de sua origem ou fatores genéticos que diferenciam um ser de outro, recebe a
mesma base de imagens arquetípicas. Esses arquétipos podem se relacionar entre
si, produzindo combinações que resultarão nas diferenças de personalidade de cada
pessoa. Em essência, representam conteúdos inconscientes, os quais se alteram
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por intermédio da consciência e da percepção, evidenciando variações conforme a
consciência individual na qual se exteriorizou. Em conformidade com Stein:
[...] para Jung, o arquétipo é uma fonte primária de energia e padronização
psíquica. Constitui a fonte essencial de símbolos psíquicos, os quais atraem
energia, estruturam-na e levam, em última instância, à criação de civilização
e cultura. [...] Na opinião dele, arquétipo e instinto estão profundamente
relacionados, mente e corpo estão inter-relacionados a tal ponto que são
quase inseparáveis. (2006, p. 81,82).

Entende-se por instinto uma fonte inata de energia psíquica, baseada
fisicamente, e que é formada e estruturada na psique por uma imagem arquetípica.
A Psicologia da época, representada principalmente por Freud, baseava-se
no cientificismo, cujos instintos considerados consistiam apenas em vida e morte,
Eros e Thanatos, reduzindo os padrões arquetípicos apenas aos fatores biológicos.
Entretanto, Jung observou que embora os instintos tivessem raízes no corpo,
emergiam na psique como pulsão, sob forma de memórias, fantasias, emoções e
pensamentos. Assim sendo, os instintos guiam-se por imagens arquetípicas que nos
impelem a agir de acordo com padrões mentais estabelecidos no inconsciente
coletivo.
No ensaio intitulado “A importância do Pai no destino do indivíduo”, Carl Jung
afirma:
O homem “possui” muitas coisas que ele não adquiriu, mas herdou dos
antepassados. Não nasceu tábula rasa, apenas nasceu inconsciente. Traz
consigo sistemas organizados e que estão prontos a funcionar numa forma
especificamente humana; e isto se deve a milhões de anos de
desenvolvimento humano. Da mesma forma como os instintos dos pássaros
de migração e construção do ninho nunca foram aprendidos ou adquiridos
individualmente, também o homem traz do berço o plano básico da
natureza, não apenas de sua natureza individual, mas de sua natureza
coletiva. Esses sistemas herdados correspondem às situações humanas
que existiram desde os primórdios: juventude e velhice, nascimento e morte,
filhos e filhas, pais e mães, uniões, etc. Apenas a consciência individual
experimenta essas coisas pela primeira vez, mas não o sistema corporal e o
inconsciente. Para estes só interessa o funcionamento habitual dos instintos
que já foram pré-formados de longa data. (JUNG apud STEIN, 2006, p.84)

Logo, percebe-se que os efeitos de um arquétipo atuam nas emoções e
pensamentos do indivíduo, de modo que a energia liberada por ele e percebida pela
consciência, a priori, como novidade, pode atuar positiva ou negativamente,
liberando emoções como coragem, gratidão, ou medo, depressão, dentre outras. O
que chega à consciência e resulta nesse processo são as imagens arquetípicas,
nomeadas por Jung como símbolos.
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1.5.7 SÍMBOLOS
IMAGEM 23 - Símbolos

Disponível em: http://trishakti.com.br/outono/

Um símbolo é um nome, uma imagem, um termo carregado de energia
instintiva que pode emergir nos sonhos noturnos, ou mesmo quando a consciência
está desperta, e que, embora possa ser usual no contexto social e cultural do
indivíduo, quando aparece, possui um significado mais profundo, desconhecido,
encoberto pelo inconsciente.
Ao verificar os conteúdos simbólicos que os pacientes traziam para o setting
terapêutico, Jung incentivava-os a desenvolverem por meio do teatro, da dança, da
pintura, da modelagem, enfim, por meio da arte, as imagens às quais tiveram
acesso, e percebeu que, dessa forma, havia uma ampliação da consciência e até
mesmo uma integração desses conteúdos pela personalidade. O autor também
pode constatar que esses conteúdos faziam parte de temas recorrentes em vários
indivíduos:
A multidão caótica de imagens com que deparamos no início reduziu-se, no
decorrer do trabalho, a determinados temas e elementos formais que se
repetiam de forma idêntica ou análoga nos mais variados indivíduos.
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Menciono, como característica mais saliente a multiplicidade caótica e a
ordem, a dualidade, a oposição entre luz e trevas, entre o supremo e o
ínfimo, entre a direita e a esquerda, a união dos opostos em um terceiro, a
quaternidade (o quadrado, a cruz), a rotação (círculo, esfera) e, finalmente,
o processo de centralização e o arranjo radial, em geral dentro de um
sistema quaternário. (JUNG apud STEN, 2006, p. 88).

Portanto, pode-se afirmar que o objetivo de um símbolo é representar um
arquétipo, é trazer à luz da consciência conteúdos que pertencem ao inconsciente
coletivo. Não é sempre, entretanto, que isso ocorre; muitas das vezes o conteúdo
acessa somente o inconsciente pessoal. Todavia, ainda que o símbolo não seja
compreendido pela consciência, ele cumpre seu papel que é projetar e integrar
aspectos da natureza humana à psique.
Conforme Hall e Nordby existem duas maneiras de analisar um símbolo:
A análise retrospectiva expõe a base instintiva de um símbolo e a análise
prospectiva revela os anseios da humanidade que aspira à plenitude, ao
renascimento, à harmonia, à purificação, etc. A primeira é uma análise de
tipo causal, redutivo; a segunda é teológica e finalista. Ambas são
necessárias para a completa elucidação do símbolo. (1980, p. 104).

Jung foi um grande pesquisador do caráter simbólico de imagens e palavras.
Ao longo da vida aprofundou seu conhecimento em religião, arte, alquimia, mitologia,
folclore e áreas afins, colecionando símbolos que pudessem representar a história
da psique. Percebeu que tudo pode transformar-se em símbolo: plantas, vasos,
pedras, animais, círculos, cores, água, ou seja, desde os primórdios na caverna o
ser humano cria símbolos para expressar suas emoções, para externalizar suas
percepções sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre os mistérios que envolvem o
nascimento, o crescimento, o amadurecimento e a morte; e todos os símbolos
visavam e ainda visam à integração da natureza, do instinto à consciência.
Segundo Aniela Jaffé no livro O Homem e seus Símbolos:
O homem é a única criatura capaz de controlar por vontade própria o
instinto, mas é também o único capaz de reprimi-lo, distorcê-lo e feri-lo — e
um animal, para usarmos de uma metáfora, quando ferido, atinge o auge da
sua selvageria e periculosidade. Instintos reprimidos podem tomar conta de
um homem, e, mesmo, destruí-lo. [...] Instintos reprimidos e feridos são os
perigos que rondam o homem civilizado; impulsos desenfreados são os
piores riscos que ameaçam o homem primitivo. Em ambos os casos o “animal” encontra-se alienado da sua natureza verdadeira; e para ambos a
aceitação da alma animal é a condição para alcançar a totalidade e a vida
plena. O homem primitivo precisa domar o animal que há dentro dele e
torna-lo um companheiro útil; o homem civilizado precisa cuidar do seu eu
para dele fazer um amigo. (JAFFÉ, 1964, p. 234).
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1.5.8 O SELF OU SI - MESMO
IMAGEM 24 – Self ou Si-Mesmo

Disponível em: https://cbncuritiba.com/coluna-do-renato-follador-o-caminho-do-meio/

O princípio que organiza a personalidade é também um arquétipo, cujo nome
foi dado por Jung: Self ou Si- Mesmo. O Self é o Eu, o arquétipo mais importante do
inconsciente coletivo, é o responsável pela ordem, pela unificação, pela atração e
harmonização de outros arquétipos, atuando para que haja uma unidade na
personalidade do indivíduo. Quando uma pessoa se sente autorrealizada, satisfeita
consigo mesma, é porque o Eu está atuando diligentemente. Entretanto, se essa
pessoa se percebe em sofrimento psíquico, sentindo-se descontente com sua
própria identidade, é porque o eu não está sendo eficaz no seu exercício.
Consoante Jung (1980), “[...] o eu é a meta de nossa existência, por ser ele a
mais completa expressão da combinação a que estamos fadados e que
denominamos individualidade”. (apud HALL e NORDBY, p. 44). Por isso, segundo
ele, é na maturidade que se aproxima mais da autorrealização, pois é necessário um
autoconhecimento profundo para sentir-se em comunhão com seu próprio self, já
que durante a vida o ego pode não cooperar para que o indivíduo acesse
conscientemente as mensagens advindas desse arquétipo.
Entende-se, portanto, que o conceito de arquétipo formulado por Jung
restringe-se aos conteúdos psíquicos que de modo algum foram elaborados pela
consciência. Pode-se citar como exemplo de arquétipo os personagens de contos de
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fadas ou de histórias mitológicas, os quais não foram criados a partir de
pensamentos conscientes, mas através da percepção que o homem primitivo tinha
da natureza e de seus próprios sentimentos. Ao transformar os fenômenos que via
na natureza em deuses e heróis, ele projetava no mundo exterior suas
subjetividades, como afirma o autor:
Não existe uma só ideia ou concepção essencial que não possua
antecedentes históricos. Em última análise, estes se fundamentam em
formas arquetípicas primordiais, cuja concretude data de uma época em
que a consciência ainda não pensava, mas percebia. (JUNG, 2000, p. 42,
43).

E ainda: “Pode-se supor que arquétipos sejam imagens inconscientes dos
próprios instintos, isto é, a representação de um modelo básico do comportamento
instintivo.” (ibidem, p. 53, 54).
Assim, compreende-se que os arquétipos funcionam simultaneamente como
pensamento e sentimento e que são instâncias que possuem independência. Por
isso, quando surgem na vida, na fantasia ou no sonho de um indivíduo, por meio de
símbolos, vêm carregados de uma poderosa energia que impulsiona para a ação.
Isso ocorre porque a imagem simbólica plasmada não pertence ao inconsciente
pessoal, cujo conteúdo é constituído por lembranças perdidas ou reprimidas pelo
sujeito; pertence a uma esfera muito mais profunda, o inconsciente coletivo, no qual
as imagens arquetípicas representam temas ou motivos ancestrais, hereditários,
universais. Dessa forma, explica-se como no mundo inteiro a imaginação humana
reproduziu, sem ter consciência, imagens idênticas ou similares às da Antiguidade.
Em Arteterapia, a vivência do processo simbólico das imagens arquetípicas
apresenta-se nas produções plásticas e expressivas, as quais permitem a
materialização do conteúdo inconsciente para que possa ser compreendido,
assimilado e integrado à consciência, uma vez que Neumann nos lembra de que:
A forma de representação peculiar ao inconsciente não é a mesma da
mente consciente. É uma forma que não tenta nem é capaz de apreender
os seus objetos numa série de explanações discursivas ou de reduzi-los à
clareza mediante análise lógica. O modo de ação do inconsciente é distinto.
Os símbolos se reúnem em torno da coisa a ser explicada, compreendida e
interpretada. O ato de conscientização consiste no agrupamento de
símbolos ao redor do objeto, todos eles circunscrevendo, a partir de vários
lados, o desconhecido. Cada símbolo desvela outro lado essencial do objeto
a ser percebido, aponta para outra faceta do seu significado. Somente o
cânone de tais símbolos congregados em torno do centro da questão, o
grupo simbólico coerente, pode levar a uma compreensão daquilo para que
os símbolos apontaram e tentaram exprimir. (apud PHILIPPINI, 2013, p. 12).
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Além disso, nesse processo, também será possível observar que um símbolo
tem polos negativos e positivos, o YIN e o YANG. Conforme conceito oriental
descrito há milênios, o YIN e YANG são modulações de energia aplicadas a todos
os movimentos da natureza. Um polo tem igual valor ao outro, pois são
complementares, e precisam estar em equilíbrio para que ambas as partes não se
mostrem maléficas e destrutivas. De acordo com Jung:
Ele (yang) é uma direção e um princípio de vida que aspiram às alturas
luminosas e sobre-humanas. A ele se opõe o feminino, obscuro, telúrico
(yin), com sua emocionalidade e instintividade que mergulham nas
profundezas do tempo e nas raízes do continuum corporal. Tais conceitos
representam, sem dúvida alguma, concepções puramente instintivas, mas
indispensáveis se quisermos compreender a essência da alma. (JUNG apud
GRINBERG, s/d, p.60).

Durante o percurso no setting arteterapêutico, busca-se o reconhecimento
dessas energias contrárias para que se alcance o equilíbrio entre os dois polos,
favorecendo o crescimento e a transformação do sujeito, pois de acordo com Jamie
Sans: “Os seres humanos são um somatório energético de tudo o que sonham,
imaginam, pensam, percebem e sentem, a qualquer momento [...]”. (apud
PHILIPPINI, 2013, p. 17).

1.5.9 O ARQUÉTIPO DA SOMBRA
IMAGEM 25 - Sombra

Disponível em: http://ivetecosta.com.br/118/
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Carl Jung chamou de arquétipo da Sombra os fatores psíquicos que o Ego
não consegue controlar, permanecendo como traços psicológicos indistintos,
encobertos, rejeitados pela consciência devido a fatores culturais, morais, sociais e
emocionais. Segundo Stein:
O conteúdo e as qualidades específicas que contribuem para a formação
dessa estrutura interna, a sombra, são selecionados pelo processo de
desenvolvimento do ego. O que a consciência do ego rejeita torna-se
sombra; o que ela positivamente aceita, aquilo com que se identifica e
absorve em si, torna-se parte integrante de si mesma e da persona. (2006,
p. 100).

Ao negligenciar a própria sombra, os indivíduos podem ser possuídos por um
sentimento de culpa ou projetarem em pessoas e grupos aquilo que que rejeitam em
si mesmos, criando “inimigos” que devem ser combatidos.
Geralmente, a sombra aparece nos sonhos em forma de animais
monstruosos, figuras sinistras ou características negativas e destrutivas. Devido a
isso, a experiência da própria sombra costuma ser dolorosa, despertando complexos
afetivos, autocrítica exacerbada e complexos de rejeição e inferioridade. Porém, de
acordo com Stevens:
Por mais doloroso que o processo possa ser, é preciso persistir porque a
maior parte da energia instintiva e potencial do Si-Mesmo está trancada em
um lugar seguro na sombra e, por isso, indisponível a personalidade total.
[...] a consciência da sombra é importante não só para o desenvolvimento
pessoal, mas também como uma base para uma compreensão internacional
e uma harmonia social maiores. (2012, p. 80, 81).

Para tanto, é preciso ter consciência dos mecanismos de defesa utilizados
pelo Ego para manter o domínio sobre a Sombra. São eles:
❖ Projeção: na qual se responsabiliza o outro pelo mal que assola o indivíduo.
Ela pode se realizar por meio de uma pessoa, principalmente as mais
próximas, um sistema, governo ou até mesmo objeto.
❖ Negação:

mecanismo

sem

nenhuma

elaboração,

cujo

indivíduo

simplesmente nega algo que é visível a qualquer um. Dessa forma, age como
uma criança que fecha os olhos para afastar o perigo, como se esse ato
pudesse apagar a existência do problema.
❖ Repressão: na qual tudo aquilo que não é aceito pelo ego é impedido de
entrar na consciência, permanecendo como conteúdos excluídos no
inconsciente.
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Portanto, a Sombra é o arquétipo que mais influencia o Ego, podendo
carregar em si aspectos negativos, mas também aspectos positivos da
personalidade, não integrados à consciência devido a algum mecanismo de defesa.
Para percorrer o caminho do autoconhecimento e da realização pessoal, entretanto,
é fundamental o encontro com a Sombra, pois, conforme Jung: “O homem que não
atravessa o inferno de suas paixões também não as supera.” (apud GRINBERG,
1994, p. 149).
A partir da elucidação desses conceitos, espera-se que se tenha evidenciado
que, ao mencionar o arquétipo da Grande Mãe no presente estudo monográfico, não
se está fazendo referência à mãe pessoal, mas sim à imagem primordial existente
no inconsciente coletivo. Essa imagem opera na psique humana desde tempos
imemoriais, e sendo o motivo pelo qual ao longo da história o indivíduo buscou
representá-la criativa e simbolicamente por meio da arte, da mitologia, da religião, de
seus sonhos e de suas fantasias.
Ao analisar a estrutura desse arquétipo, demonstrar-se-á seu caráter
luminoso e sombrio, bem como alguns dos símbolos que lhe representam e a forma
como atuam na psique. Considera-se fundamental o aprofundamento desse
conhecimento para a psicologia do feminino em geral; entretanto, nesse momento, a
abordagem será limitada a mulheres idosas que sofrem do mal de Alzheimer.
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CAPÍTULO II
O ENTARDECER DA VIDA
IMAGEM 26 – A poesia do tempo

Disponível em: https://saglikpostasi.net/sekerli-iceceklerin-alzheimer-olma-riskini-arttirdigi-kesfedildi/
Então vem o poeta e divisa na massa amorfa que passa pela rua uma figura
humana, mulher, homem, velho, jovem, criança; em um relance, o que era
sombra errante vira gente. O que era opaco transparece varado pela luz da
percepção amorosa ou perplexa, mas sempre atenta. Aquele vulto que
parecia vazio de sentido começa a ter voz, até mais de uma voz, vozes.
Irrompe o fenômeno da ex-pressão. Quem tem ouvidos ouça!
Alfredo Bosi

O envelhecimento é o destino para o qual todo indivíduo bem-aventurado
caminhará. Ainda que todos queiram desfrutar da vida o máximo possível, a maioria
não pensa sobre o que, e como é ser velho em nossa sociedade. Ao longo dos
últimos tempos, discutiram-se vários termos para denominar essa fase: Terceira
Idade, Melhor Idade, Velhice Ativa e, mais recentemente, Envelhescência. Contudo,
é fato que a cultura ocidental ainda alimenta muitos preconceitos e estereótipos com
relação aos idosos, sendo urgente dar vez e voz a essa parte da sociedade que
cresce e tende a crescer ainda mais nas próximas décadas.
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2.1 ENVELHECIMENTO E SOCIEDADE
IMAGEM 27 – Oração ao Tempo

Disponível em:https://textoscontextosereflexoes.blogspot.com/2017/11/o-tempo-e-tristeza.html

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1983) classifica o idoso conforme o
desenvolvimento de cada país. Em países desenvolvidos, são aqueles indivíduos
com idade de 65 anos ou mais, e em países em desenvolvimento, como o Brasil,
indivíduos com 60 anos ou mais.
O envelhecimento tornou-se pauta das principais iniciativas públicas e
privadas nos últimos anos, isso devido ao crescimento da população idosa em todo
o mundo. Segundo pesquisa do IBGE (Censo 2010), estima-se que a expectativa de
vida seja cada vez maior, principalmente do gênero feminino, e que até 2025 o Brasil
seja o 6º país com maior número de idosos. Esse fato pode ser avaliado como um
amplo desafio, pois perpassa questões sociais, familiares, econômicas, legais,
culturais e políticas.
No âmbito social, o conceito de velhice foi mudando ao longo do tempo.
Trata-se, portanto, de uma construção influenciada pelo homem e pelas condições
culturais e políticas de uma época. Segundo nos afirma Lenoir:
A própria noção de idade − a que é designada em números de anos – é o
produto de determinada prática social: medida abstrata cujo grau de
precisão – reconhecido em certas sociedades – é explicado sobretudo pelas
necessidades da prática administrativa (na medida em que já não é
suficiente a identificação dos indivíduos, o nome e o lugar de moradia).
Como critério de classificação, a idade cronológica apareceu na França, no
século XVI, no momento da generalização da inscrição do nascimento nos
registros paroquiais (LENOIR apud FELIPE E SOUZA, 2014, p. 22).

O ser humano inventou uma cronologia para definir as fases da vida. Na
Idade Média não existia o conceito de infância ou de adolescência. Os mais jovens
conviviam com os mais velhos e compartilhavam as experiências de trabalho. Sabe-
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se que os casamentos eram escolhidos pelos familiares, que realizavam o
matrimônio quando os filhos ainda eram muito jovens. Ainda conforme o autor
referenciado:
Com efeito, a divisão das idades e as definições das práticas legítimas que
lhe estão associadas têm a ver com o aparecimento de instituições e
agentes especializados – como foi estabelecido, por exemplo, a propósito
da distinção das primeiras idades da vida, ligada ao desenvolvimento do
sistema escolar. A invenção da “infância”, da “adolescência” e, mais
recentemente, da “primeira infância”, resultam, em grande parte, do
prolongamento da duração dos estudos e da difusão da escola maternal. Da
mesma forma, atualmente, a invenção da “terceira idade”, essa nova etapa
do ciclo da vida que tende a se intercalar entre aposentadoria e velhice, é,
no essencial, o produto da generalização dos sistemas de aposentadoria e
da intervenção correlativa das instituições e agentes que, ao se
especializarem no tratamento da velhice, contribuem para o processo de
autonomização da categoria e, ao mesmo tempo, da população designada
por ela. (LENOIR apud FELIPE E SOUZA, 2014, p. 24, 25).

Compreende-se, portanto, que a cronologização da vida é um fator social,
cuja finalidade é não somente administrativa e organizacional, ou biológica, mas,
principalmente, um fator político que corrobora para a conformação dos hábitos de
consumo e da forma de pensar de uma sociedade. Assim, inventando-se uma
categoria, constrói-se uma série de produtos, de conhecimentos e de necessidades
para esse público em específico, fato que, se por um lado, promove mais autonomia,
por outro acaba homogeneizando a Terceira Idade, transformando-a em um grupo
segregado. Esses fatores revalidam a concepção social do que significa alcançar ou
ultrapassar os 60 anos de idade, causando, muita das vezes, um afastamento
intergeracional.
Na esfera familiar, verifica-se uma diminuição dos núcleos parentais devido às
condições socioeconômicas, um maior ingresso feminino nas carreiras profissionais
e o estilo acelerado da vida pós-moderna. Com os adventos tecnológicos e com as
exigências do mercado de trabalho elevadas, as relações estão se tornando cada
vez mais permeáveis, dificultando a comunicação e a troca entre os entes mais
velhos e os mais jovens da família. É comum em nossa sociedade o idoso que, ao
se aposentar, entra em estado depressivo devido à solidão. Conforme Sarti:
A perda do sentido da tradição e o processo de individualização e de
atomização do sujeito, processos sociais que caminham juntos, moldaram
uma nova configuração familiar, redefinindo o cuidado dos dependentes, ao
alterar a geração entre o homem e a mulher e entre as gerações. (SARTI
apud MARTINS, 2015, p. 50).

Além dessas mudanças, as questões financeiras contribuem para um grau
maior ou menor de atenção ao idoso. Várias pesquisas realizadas no Brasil
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comprovam que quanto menor a renda, menores os cuidados voltados para o
longevo tanto na esfera familiar quanto no acesso a bens culturais e de saúde
pública, fatores fundamentais para manter a sociabilização do indivíduo mais velho.
Devido a esse fator, foram criadas leis de proteção aos direitos dos idosos.
A Lei 8.842 (BRASIL, 1994), criada em 04 de janeiro de 1994, instituiu a
Política Nacional do Idoso. O seu artigo 1º diz que o principal objetivo é assegurar os
direitos sociais da pessoa idosa, visando principalmente à manutenção da sua
autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Legalmente, portanto, foi
a partir desse documento, que os direitos da pessoa idosa passaram a ser
assegurados e tornaram-se um dever de toda a população e também do Estado.
Essa mesma lei criou também os Conselhos do Idoso, em nível nacional, estadual,
municipal e do Distrito Federal. A implantação destes Conselhos foi essencial para o
desenvolvimento e a efetivação de políticas públicas para os idosos, por terem como
finalidade a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação dos direitos
dos idosos (BRASIL, 1994).
Em 2003, o Brasil avançou em relação às políticas públicas para a pessoa
idosa, pois com a Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003, foi criado o Estatuto do
Idoso (BRASIL, 2003). O seu artigo 3º indica que a família, a comunidade, a
sociedade e o Poder Público têm o dever de garantir que os idosos possuam direito
à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania,
liberdade, dignidade, respeito e convívio social. Ademais, o Estatuto do Idoso
prescreve todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo
da proteção integral, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 2003).
Apesar dessas leis, muito ainda se tem a realizar para que todos esses
direitos sejam, de fato, usufruídos pela população idosa, seja a mais carente de
cuidados, ou a mais ativa, pois para que a lei obtenha êxito é necessário devolver o
poder de escolha dos longevos, considerar as particularidades, investir mais no
Sistema Único de Saúde (SUS) e em práticas de lazer e cultura. Só assim haverá
inclusão e transformação no modo como a sociedade ainda enxerga o idoso, bem
como na maneira como a própria pessoa idosa se autoconceitua, pois, de acordo
com Simões, velho pode significar:
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[...] perda, deterioração, fracasso, inutilidade, fragilidade, decadência,
antigo, que tem muito tempo de existência, gasto pelo uso, que há muito
tempo possui certa qualidade ou exerce certa profissão, obsoleto e não
adequado à vida, dando a impressão de que velho vive improdutivamente e
está ultrapassado pela sociedade. (SIMÕES apud PLONER, KS, at al.,
2008, p. 143).

Logo, é imprescindível que Estado, Família e Sociedade, diante do
envelhecimento populacional crescente, reformule seus paradigmas sobre a velhice,
incentivando o convívio social, principalmente intergeracional, os vínculos afetivos, a
autonomia, a produtividade, o sentimento de utilidade e de pertencimento, assim
como a valorização de todo conhecimento e sabedoria acumulados ao longo da vida
do idoso. É necessário que se perceba e se respeite a individualidade, e que sejam
alimentadas a escuta e a empatia. O envelhecimento faz parte do ciclo vital e a
iminência da morte não pode impedi-los de desfrutar da vida.
2.2 ILPIS: CASA OU LAR?
IMAGEM 28 – Pertencimento

Disponível em: https://www.elo7.com.br/painel-de-festa-up-altas-aventuras/dp/732B3A

Durante um longo período da história não havia preocupação com os
cuidados que a população mais velha exige. Os idosos ou eram cuidados por seus
familiares e agregados ou acabavam em casas mantidas pelo assistencialismo da
Igreja e pela caridade de habitantes, voltadas também para enfermos, indigentes,
criminosos e prostitutas. No início do século XIX, com a evolução da medicina,
houve a separação por tipo de público, criando-se, assim, os espaços
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institucionalizados. Porém, somente em 1890 criou-se o primeiro asilo voltado para a
velhice, denominado Asilo São Luiz.
Entretanto, Lima nos informa que:
Na realidade, o asilo para velhos foi criado para dar “sossego” e “repouso”
àquele que já se achava cansado de tanto viver e agora aguardava seu
último “suspiro”. Tradicionalmente, portanto, o asilo não é lugar para
trabalho e, sim, para descanso. Não há registros de quando tenha
começado o uso da ocupação pela população idoso asilada, mas supõe-se
que tenha sido implantado por influência desses acontecimentos narrados.
Em algum momento, alguém achou que seria bom, também para essa
clientela. De fato, o fazer nos acompanha, faz parte da nossa vida e deveria
continuar a nos acompanhar até a morte. (LIMA apud COSTA E
MERCADANTE, 2013, p. 214).

O conhecimento da história dessas instituições faz com que se compreenda o
motivo pelo qual a palavra “asilo” em língua portuguesa sempre foi sinônima de
abandono e de rejeição. Esse termo tornou-se tão pejorativo que foi necessário criar
outras denominações, usando eufemismos como lar de idosos, casa de repouso,
clínica geriátrica, e, na atualidade, Instituições de Longa Permanência de Idosos
(ILPIS).
De acordo com o dicionário, casa e lar também são palavras sinônimas.
Todavia, para a subjetividade humana, há uma grande diferença entre os dois
termos. Quando em nossa cultura é feita referência a casa, relaciona-se a ideia de
espaço construído com cimento e tijolos, um local determinado no mapa geográfico
do bairro, da cidade, do país em que se vive. Ao contrário, quando a intenção é lugar
de pertencimento, de origem, de bem estar e de afetos, usa-se a palavra lar. O lar é
aquilo que não se pode comprar com dinheiro, é onde os laços afetivos são criados
e nutridos, é onde todos os sentidos trazem à recordação um momento da vida de
um indivíduo: o cheiro do café, o gosto de uma comida feita para o almoço de
domingo, uma foto exposta com orgulho na estante, a risada dos filhos, dos amigos,
do ser amado. Tudo aquilo que faz parte da identidade de um sujeito também se
relaciona com seu lar.
É da importância desse lugar que pode ser considerado sagrado para um ser
humano que o indivíduo idoso, muitas das vezes, sem ser consultado, precisa se
despedir. Conforme Martines:
Pode-se afirmar, desde logo que uma das marcas da velhice é a perda de
“lugares”: lugares sociais, relacionais, afetivos, econômicos e espaciais ou
físicos. A perda desses “lugares” faz com que muitos idosos passem a
residir - por imposição ou “opção” em espaços diversos: uma dependência
isolada da casa, uma cadeira bem no cantinho da sala ou, o que é bastante
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comum, uma casa “de repouso”, longe dos olhos dos familiares.
(MARTINES apud COSTA E MERCADANTE, 2013, p. 216).

As consequências de todas essas perdas podem ser sentidas física e
mentalmente, afetando a saúde e a autoestima da pessoa idosa, como afirma:
Ao longo de nossa vida, criamos hábitos, adaptamos e transformamos o
nosso espaço, possuímos nossos objetos pessoais e construímos uma rede
de relações. A nossa história é construída, a partir de todas essas
construções simbólicas e, caso haja uma perda total ou parcial delas, para o
idoso representa um corte com o seu mundo de relações e com sua história.
Portanto, o idoso tem dificuldade em assumir aspectos da sua vivência,
enquanto pessoa plena, isolando-se afetiva e socialmente, negando ou
desvalorizando as suas capacidades. (LIMA apud COSTA E
MERCADANTE, 2013, p. 216).

É comum o próprio longevo se sentir um estorvo para a família e aceitar ou
desejar ser institucionalizado. Entretanto, ao participar do cotidiano de uma casa de
idosos, vai perdendo sua individualidade.
De acordo com a RDC nº 283/05, artigo 4º, as Instituições de Longa
Permanência para Idosos devem seguir as seguintes premissas: preservar a
identidade e privacidade do idoso, promover a interação entre os residentes, bem
como a integração nas atividades da comunidade local, favorecer o relacionamento
entre gerações, incentivar a participação da família no cotidiano do idoso,
desenvolver atividades que promovam autonomia, criar momentos de lazer, de
atividades físicas e culturais.
Contudo, devido à falta de uma fiscalização mais assertiva, o que geralmente
ocorre é estagnação. Os internos precisam compartilhar espaços, horários, lidar com
os mais variados tipos e níveis de doenças, atender às regras impostas para o bom
andamento da instituição, o que significa tempo ocioso e estado de repouso
absoluto. Todos esses fatores colaboram para a falta de desenvolvimento cognitivo,
motor,

afetivo

e

espiritual,

resultando

em

aceleramento

da

deterioração

biopsicossocial.
Conforme Goffmam (1961), todas as instituições tendem ao fechamento, o
que significa uma separação entre seu ambiente e mundo exterior. Esse fechamento
pode ser real ou simbólico, manifestando-se através de impedimentos criados para
afastar o indivíduo do meio social. A essas instituições, ele deu o nome de “totais”.
Dentre os diversos tipos de instituições analisadas pelo autor, uma delas trata de
pessoas consideradas incapazes de cuidar de si próprias, inofensivas e fragilizadas,
na qual velhos são enquadrados.
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Ao chegar à instituição, segundo o autor, essas pessoas carregam em si tudo
aquilo que já foram um dia e aquilo que ainda são, isto é, ingressam na convivência
coletiva, todavia são seres únicos, cuja singularidade vai sendo apagada durante a
permanência e o contato com os representantes da entidade, que no cumprimento
do dever de manter a ordem e conscientes de seu poder sobre o interno, muitas
vezes usam do rebaixamento, da humilhação e da degradação do “eu” desse
indivíduo, que perde o seu lugar de sujeito para ocupar o lugar de objeto. O
afastamento de seu lar, de pessoas de sua confiança e de seus pertences, portanto,
fazem parte dessa descaracterização e subordinação imposta pelas instituições
totais, inclusa nessa categoria, segundo o autor, as de longa permanência para
idosos.
Verifica-se, assim, que o ideal para a pessoa idosa é permanecer na
companhia e cuidados de seus entes queridos e na casa que aprendeu ao longo da
vida a chamar de lar. É possível exemplificar essa importância através da arte. A
animação “UP Altas Aventuras”, dirigida e roteirizada por Pete Docker, no ano 2009,
conta a história de um homem idoso que construiu a vida ao lado de sua esposa em
uma casinha, onde cada objeto tinha um valor afetivo imensurável. Ao olhá-los,
relembrava cada momento feliz, cada perda, cada sonho, cada carinho que trocaram
ali. Ao perder a esposa, ele se vê obrigado por uma empreiteira a deixar seu lar.
Oferecem-lhe um abrigo de idosos em troca de deixar sua casa para trás. Não
conseguiam compreender a relevância de ele permanecer ali, sozinho. O homem,
então, finge aceitar a proposta. Enche inúmeros balões, amarra-os a casa, a casa a
ele, e voa com destino à liberdade e ao sonho.
Essa ilustração é uma metáfora que descreve de maneira poética a
importância que a casa tem para um indivíduo e faz recordar que:
Como a cidade, a casa está no centro do mundo. [...] na roda da existência
tibetana, o corpo figura como uma casa de seis janelas, correspondentes
aos seis sentidos. [...] a identificação do próprio corpo com a casa é
corrente no budismo. [...] A casa significa o ser interior, segundo Bachelard;
seus andares, seu porão e sótão, simbolizam diversos estados da alma. A
casa também é um símbolo do feminino, com o sentido de refúgio, de mãe,
de proteção, de seio maternal. (CHEVALIER e GHEERBRANT, 2016, p.
196, 197).

Decerto, incontáveis são os desafios a serem enfrentados, e que por diversos
fatores aquém do ideal, com o aumento populacional de pessoas idosas também
notar-se-á a multiplicação de instituições voltadas para esse fim. Devido a isso, é
crucial que a velhice seja desmitificada, para que sociedade e Estado possam
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construir um novo olhar sobre a pessoa idosa, exigindo instituições humanizadas
para que o idoso também sinta-se capaz de fazer valer os seus direitos mais
básicos, dos quais nenhum ser humano jamais deveria ser privado.
A sociedade precisará refletir sobre os “novos velhos”, num exercício de
alteridade, perceber que essas estatísticas não falam do outro, do desconhecido, do
distante. O mundo está envelhecendo, esse é um fato inegável. Não é mais
pertinente encarar o envelhecimento como um prenúncio da morte, da inutilidade,
daquilo que é feio, gasto, sem valor e que deve ficar recluso. Diversamente, é
urgente devolver à pessoa idosa o seu lugar de sujeito de direito, reconhecendo a
sua individualidade e enaltecendo as suas habilidades, uma vez que fatores
biológicos podem diminuir algumas capacidades, mas não podem destruir o
potencial criativo e afetivo, não sendo, por isto, nem ético nem humanitário autorizar
que instituições totais em suas práticas despersonificantes provoquem o
apagamento do que faz um indivíduo ser ímpar: seu eu, sua identidade.

2.3 FEMINIZAÇÃO DO ENVELHECIMENTO
Aos 20, aos 40, imaginar-me velha é imaginar-me uma outra.
Há algo de amedrontar em toda metamorfose.
Simone de Beauvoir
IMAGEM 29 - Espelho, espelho meu

Acervo Pessoal da Autora
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A Constituição Federal de 1988 igualou homens e mulheres em relação aos
direitos fundamentais individuais e também em relação aos direitos civis, tanto no
que se refere à vida pública quanto à privada. Essa foi uma grande conquista para
todas as mulheres, considerando-se séculos de desigualdade e de opressão.
No passado, o serviço doméstico destinado às mulheres foi parte de um
estratagema para mantê-la sob domínio. As guerras e as crises econômicas fizeram
com que fossem trabalhar fora do lar, entretanto, ganhavam salários menores, eram
sempre subalternas e vivenciavam cotidianamente assédios morais e até sexuais,
inclusive de seus parceiros.
A luta feminista garantiu direitos fundamentais às mulheres: o direito à guarda
de seus filhos, de denunciar os agressores, de votar e de fazer parte dos partidos
políticos, de atuar no meio acadêmico, dentre outros. Fernandes explica que:
A formação da identidade de gênero é formada pelo conjunto de
expectativas sociais e a construção econômica, política, social, histórica,
dos papéis masculino e feminino. Essa construção faz parte tanto das
atribuições de significados ao existir humano, bem como influem no modo
como os seres humanos elaboram suas escolhas e as experimentam
(FERNANDES apud CAMPOS, 2014, p. 30).

Nota-se que as relações e distinções de gênero foram-se forjando ao longo da
história, construindo-se como relações culturais, de identidade e de poder. Esses
comportamentos perpassam gerações, interferindo em aspectos da subjetividade
individual e coletiva do ser humano.
Ao chegar aos 60 anos, marco legal para a velhice, as mulheres passam por
transformações físicas e psíquicas importantíssimas, pois costumam possuir renda e
escolaridade menor que a dos homens e foram levadas historicamente a
acreditarem que o papel do feminino era o de cuidadora do lar, dos filhos e do
marido. Quando os filhos saem de casa, é comum enfrentarem a dor do “ninho
vazio”. E, geralmente, quando ficam viúvas, optam por não se casarem novamente;
dessa forma, sem ninguém para cuidar e sem forças físicas para manter a ordem da
casa, acabam perdendo autonomia e senso de valor.
Superestimada na sociedade, a estética também é uma questão que gera
sofrimento ao feminino. A idealização de uma mulher sempre bela, jovem, cheia de
energia e vitalidade afeta a autoconfiança e a autoestima da mulher idosa. Além
disso, a menopausa anos antes já sinaliza no contexto social o declínio da
feminilidade e da vida sexual, associando-as à incapacidade reprodutiva.
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É provável que essas sejam algumas das causas que fazem com que a
mulher, embora viva comprovadamente mais que os homens, segundo dados da
OMS, seja também mais afetada por doenças, como depressão e demências.
Consoante Lima (2009), “As mulheres são mais vulneráveis não apenas aos
problemas de saúde, mas passam por maior debilidade física antes da morte e são
mais dependentes de cuidado, embora exerçam o papel de cuidadoras”. (apud
Campos, 2014, p. 34).
Portanto, é imprescindível um olhar delicado e diferenciado para o gênero na
velhice, identificando e atuando conforme especificidades de homens e mulheres.

2.4 ARTETERAPIA E ENVELHECIMENTO ATIVO
Há uma cor que não vem nos dicionários.
É essa indefinível cor que têm todos os retratos,
os figurinos da última estação, a voz das velhas damas,
os primeiros sapatos, certas tabuletas, certas ruazinhas
laterais: - a cor do tempo...
Mario Quintana

IMAGEM 30 - Despertar

Disponível em: https://www.revistaprosaversoearte.com/oficinas-que-ensinam-idosos-a-grafitar-pelasruas-de-lisboa-portugal/

O conceito e fundamento de Envelhecimento Ativo foi criado pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) para denominar o processo de otimização
das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar
a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Um indivíduo que

68

vivencia a longevidade de modo ativo participa de atividades culturais, sociais,
políticas, econômicas e espirituais, contribuindo ativamente para seu bem estar e
para o de seus familiares, amigos e da comunidade em que está inserido.
A meta mundial da sociedade e dos governantes, segundo a OMS, é que a
população idosa possa manter a autonomia e a independência. Para isso, a
participação em programas de saúde e cultura é essencial, haja vista que a saúde
física e mental depende de cuidados específicos e adequados à senescência.
De acordo com a lei nº 884211994 e o estatuto do idoso lei nº 10741/2003, o
profissional arteterapeuta poderá integrar equipes que contemplem a atenção aos
idosos nos níveis básico, ambulatorial especializado e hospitalar especializado. Para
Jung:
[...] um ser humano não viveria até os 70 ou 80 anos de idade, se essa
longevidade não tivesse sentindo para a espécie. O entardecer da vida deve
possuir um significado especial e não pode ser considerado um mero
apêndice lamentável do amanhecer da existência. (JUNG apud GRINBERG,
s/d, p. 72).

Dessa forma, a Arteterapia como prática integrativa e complementar de
saúde, pode propiciar tanto para o indivíduo quanto para os grupos de idosos uma
maior compreensão de

seu processo de envelhecimento,

promovendo o

autoconhecimento, colaborando para a expressão de seus sentimentos, para a
liberação da criatividade, o que proporciona uma maneira mais otimista de lidar com
os desafios dessa fase. Ademais, no processo arteterapêutico, busca-se promover
uma autoimagem positiva, de forma que o foco não seja a idade ou a doença, mas
as possibilidades de ter uma vida repleta de significado, de entusiasmo e de saúde
emocional, olhando não para o passado, mas para tudo que o presente pode vir a
ser.
Para a sociedade ocidental, o tempo é implacável porque é linear, é
cronológico. Porém, para Arteterapia, o tempo também pode ser subjetivo, o tempo
Kairós, divindade que representa não a quantidade de tempo, mas a qualidade do
mesmo. Kairós é o tempo oportuno para aproveitar a vida, é o “Carpe Diem, quam
minimum credula postero”, verso em latim do poema de Horácio escrito no século I
a.C e que pode ser traduzido livremente como: “aproveite o dia, confia o mínimo
possível no amanhã.”
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Chopra ratifica essa possibilidade de vivenciar o “tempo Kairós” ou o “Carpe
Diem” demonstrando que para a física quântica não existe tempo-espaço, o que
existe é a forma como cada sujeito se percebe no tempo-espaço:
[...] Depende de você, o ser que percebe, fragmentar o eterno como quiser;
é a sua consciência que cria o tempo que você experimenta. [...] Quando a
sua atenção está voltada para o passado ou para o futuro, você se encontra
no campo do tempo, criando o envelhecimento. Um mestre indiano que
tinha uma aparência notavelmente jovem para sua idade a explicava
dizendo o seguinte: “A maior parte das pessoas vive suas vidas ou no
passado ou no futuro”. Quando uma vida está supremamente concentrada
no presente ela é mais real, porque o passado e o futuro não se chocam
com ela. Neste exato momento, onde estão o passado e o futuro? Em lugar
nenhum. Somente o momento presente existe; passado e futuro são
projeções, tentando nem reviver o passado nem controlar o futuro, abre-se
o espaço para uma experiência completamente nova – a experiência do
corpo sem idade e da mente sem fronteiras. (CHOPRA, 1994, p. 45).

O que Chopra defende não é a ideia de que memórias passadas são ruins.
Pelo contrário, para os longevos recordar é trazer à tona sentimentos, sensações,
lugares e pessoas que fazem com que suas vidas tenham sentido. Eles não são
uma página em branco, são um livro repleto de experiências valiosas. Suas
lembranças, portanto, devem ser estimuladas, pois falam de quem são: de suas
origens, de sua cultura, de sua identidade. O que deve ser feito é buscar nessa
bagagem prazer e energia para viver o presente. Dessa forma, valorizam-se as
memórias e não se permite que o saudosismo roube-lhes a alegria de viver. Um
presente aprazível resultará em mais qualidade de vida e em mais saúde, conforme
afirma Jung:
[...] muitos não veem na aproximação da velhice senão uma diminuição da
vida e consideram seus ideais anteriores simplesmente como coisas
desbotadas e puídas! [...] Quantas coisas na vida não foram vividas por
muitas pessoas — muitas vezes até mesmo potencialidades que elas não
puderam satisfazer, apesar de toda a sua boa vontade — e assim se
aproximam do limiar da velhice com aspirações e desejos irrealizados que
automaticamente desviam o seu olhar para o passado. É particularmente
fatal para estas pessoas olhar para trás. Para elas, seriam absolutamente
necessários uma perspectiva e um objetivo [...]. (JUNG, 2000. P.167).

Nesse sentido, a terapia por meio da arte pode ser uma aliada valiosíssima,
principalmente para aqueles que por questões diversas deixaram seus lares, seus
pertences mais queridos, seus entes mais próximos para viverem por escolha, ou
por determinação familiar ou judicial em instituições. Para esses idosos, descobrir
não só como continuar a viver, mas especialmente, como ressignificar a vida, o
tempo, as relações materiais e afetivas, é vital.
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CAPÍTULO III

ALZHEIMER E A ARTE DE PERDER
IMAGEM 31 – O efêmero

Acervo Pessoal da Autora

Poética

De manhã escureço
De dia tardo
De tarde anoiteço
De noite ardo.
A oeste a morte
Contra quem vivo
Do sul cativo
O este é meu norte.
Outros que contem
Passo por passo:
Eu morro ontem
Nasço amanhã
Ando onde há espaço:
- Meu tempo é quando.
Vinicius de Moraes
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Atualmente, são muitas as pesquisas que buscam respostas para a causa do
Alzheimer, bem como a cura. Entretanto, por ser uma doença mental causada por
questões neurológicas, poucas são as investigações na área psicológica.
Geralmente, os estudos buscam contribuir para a melhoria de vida dos familiares,
uma vez que esses sofrem constantemente os efeitos devastadores dessa
enfermidade.
Contudo, apesar da degeneração da consciência, ainda existe um ser
humano no corpo que padece desse mal; e esse ser humano merece receber
cuidados que vão além dos aspectos físicos.

3.1 ASPECTOS CLÍNICOS
IMAGEM 32 - Despedidas

Disponível em: https://amenteemaravilhosa.com.br/alzheimer-um-inimigo-silencioso/

O termo demência deriva do latim “de-mentis”, que significa perder a razão, a
memória. Caracteriza-se como uma síndrome que provoca o declínio progressivo e
global das funções cognitivas. A medicina classifica vários tipos de demências
conforme causas e sintomas, dentre elas, a mais comum é a de Alzheimer.
Essa enfermidade recebeu esse nome devido ao médico psiquiatra alemão
que a descobriu e a descreveu cientificamente: Dr. Alois Alzheimer. O primeiro caso
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relatado pelo médico foi no ano de 1901, quando uma paciente de apenas 51 anos
apresentava sintomas de demência senil. Ele a acompanhou durante quatro anos e,
depois de sua morte, estudou seu cérebro. Descobriu que embora os sintomas
fossem parecidos realmente com a demência da senilidade, os aspectos cerebrais
eram diferentes. Por isso, resolveu sistematizar o que havia descoberto, e
apresentar em um congresso médico.
Na época, e durante um longo período, não houve interesse do corpus
científico para tentar compreender e buscar a cura para a doença. Na atualidade,
ainda que as pesquisas tenham avançado, não se descobriu o motivo concreto
desse mal, nem como evitá-lo. O que se sabe é que seu surgimento dá-se muito
antes do aparecimento dos sintomas, e que quanto maior a idade, maior a
possibilidade de desenvolvê-lo.
Pode-se conceituar a doença de Alzheimer como:
[...] a patologia neurodegenerativa mais frequentemente associada à idade
avançada, cujas manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas resultam em
uma deficiência progressiva e uma eventual incapacitação. Em geral, o
primeiro aspecto clínico é a deficiência da memória recente, enquanto as
lembranças remotas são preservadas até um certo estágio da doença. Além
das dificuldades de atenção e fluência verbal, outras funções cognitivas
deterioram à medida que a patologia evolui, entre elas a capacidade de
fazer cálculos, as habilidades vísuoespaciais e a capacidade de usar
objetos comuns e ferramentas. O grau de vigília e a lucidez do paciente não
são afetados até a doença estar muito avançada. A fraqueza motora
também não é observada, embora as contraturas musculares sejam uma
característica quase universal nos estágios avançados da patologia.
(SERENIKI E VITAL, 2008, p. 03).

De acordo com a Alzheimer’s Association (2019)V, o funcionamento do
cérebro é realizado por células individuais. Um cérebro adulto contém cerca de 100
bilhões de células nervosas, ou neurônios, com ramificações que se conectam em
mais de 100 trilhões de pontos. Os cientistas chamam essa rede densa e ramificada
de "floresta de neurônios". Os sinais que viajam através dela formam o alicerce das
memórias, pensamentos e sentimentos. Os neurônios são o principal tipo de célula
destruído pela doença de Alzheimer.
Os sinais que formam as memórias e os pensamentos se movimentam por
meio de uma célula nervosa individual como uma minúscula carga elétrica. As
células nervosas entram em contato por meio de sinapses. Quando uma carga
elétrica alcança uma sinapse, ela pode provocar a liberação de pequenas explosões
V

Disponível em: https://www.alz.org/ Acessado em 15/02/2019.
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de substâncias químicas, os chamados neurotransmissores. Esses viajam através
das sinapses, transportando sinais para outras células.
A doença de Alzheimer atrapalha o modo como as cargas elétricas viajam
entre as células e a atividade dos neurotransmissores, causa a morte das células
nervosas, e perda de tecido em todo o cérebro. Com o passar do tempo, o cérebro
encolhe muito, o que afeta quase todas as suas funções. Acredita-se que esse fato
ocorra devido ao acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide, substância cuja
formação não tem motivo conhecido. Além disso, os cientistas também descobriram
que a doença causa o mau funcionamento da proteína tau, encarregada de
organizar a nutrição e a sustentação dos neurônios. Esse fator provoca alterações
dentro do neurônio denominadas de emaranhados ou novelos neurofibrilares.
Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz, 2018) VI, essa
enfermidade é incurável e a velocidade de progressão varia muito. As pessoas com
Alzheimer vivem, em média, oito anos, mas algumas podem sobreviver por até 20
anos. O curso da doença depende, em parte, da idade da pessoa quando esta foi
diagnosticada, e se a pessoa possui outros problemas de saúde. Os médicos
dividem a manifestação dos sintomas em três estágios: inicial, intermediário e
avançado.
Na primeira fase, geralmente as pessoas mais próximas identificam como
velhice os esquecimentos. Porém, a doença avança a ponto do indivíduo não
reconhecer o caminho de casa, esquecer-se de compromissos e pessoas
importantes, deixar o gás aceso ou guardar objetos em lugares incomuns.
No estágio seguinte, o idoso não se recorda mais como cozinhar e limpar, não
lembra se comeu ou se bebeu água, esquece-se de fazer sua higiene pessoal e,
invariavelmente, fica mais agitado e explosivo. Nesse momento, não pode mais
usufruir de completa independência e autonomia. Também é comum perder a
capacidade de se comunicar através da linguagem, às vezes não falando mais, ou
falando coisas desconexas.
Já na fase avançada, tornam-se totalmente dependentes e inativos. Os
distúrbios cerebrais causam desorientação, incapacidade de engolir, de caminhar,
de reconhecer parentes e amigos, dentre outras perdas que resultam na morte
física.

VI

Disponível em: http://abraz.org.br/web/ Acessado em 15/02/2019.
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Embora exista essa organização, os especialistas afirmam que cada indivíduo
manifesta a patologia de forma particular. Sendo assim, é possível verificar sintomas
de diferentes fases em todo o processo de desenvolvimento e evolução do quadro
clínico do longevo com mal de Alzheimer.

3.2 ASPECTOS PSICOLÓGICOS
IMAGEM 33 – Além das Perdas

Disponível em:https://flawegmann.wordpress.com/2018/11/03/magia-aumento-da-energia-feminina

É comum aos humanos projetarem suas vidas para o passado ou para o
futuro. Construir sonhos, metas, objetivos a alcançar, faz com que a energia
psíquica esteja sempre em movimento. Guardar as memórias de tudo que foi
conquistado faz com que essa energia seja constantemente realimentada.
Desde muito pequenas, as crianças são levadas a pensar sobre o que vão ser
quando crescer. Imaginar todas as possibilidades possíveis faz com que o Eu,
arquétipo responsável por guardar a identidade, buscar a individualidade, bem como
por promover um equilíbrio entre quem você foi, o que espera ser, atue para que
haja um sentimento de autorrealização do sujeito. Esse arquétipo funciona, portanto,
como um historiador, que reúne e registra na consciência tudo aquilo que constitui
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um indivíduo enquanto sujeito, entendendo-se esse epistemologicamente por “o eu
pensante, consciente, espírito ou mente enquanto faculdade cognoscente e princípio
fundador do conhecimento.” (Rodrigues, 2012, p. 22). Sendo assim, é o Eu que junto
ao Ego faz com que se tenha percepção de si mesmo, do outro e do meio no qual se
está inserido social e culturalmente.
No filme “Para Sempre Alice”, baseado no livro homônimo da neurocientista
americana Lisa Genova, a atriz Julianne Moore ao interpretar a protagonista profere
o discurso transcrito abaixo:
A poetisa Elisabeth Bishop escreveu: ‘A arte de perder não é nenhum
mistério; tantas coisas contêm em si o acidente de perdê-las, que perder
não é nada sério’. Eu não sou uma poetisa. Sou uma pessoa vivendo no
estágio inicial de Alzheimer. E assim sendo, estou aprendendo a arte de
perder todos os dias. Perdendo meus modos, perdendo objetos, perdendo
sono e, acima de tudo, perdendo memórias.
Toda a minha vida eu acumulei lembranças. Elas se tornaram meus bens
mais preciosos. A noite que conheci meu marido, a primeira vez que segurei
meu livro em minhas mãos, ter filhos, fazer amigos, viajar pelo mundo. Tudo
que acumulei na vida, tudo que trabalhei tanto para conquistar, agora tudo
isso está sendo levado embora. Como podem imaginar, ou como vocês
sabem, isso é o inferno. Mas fica pior.
Quem nos leva a sério quando estamos tão diferentes do que éramos?
Nosso comportamento estranho e fala confusa mudam a percepção que os
outros têm de nós e a nossa percepção de nós mesmos. Tornamo-nos
ridículos. Incapazes. Cômicos. Mas isso não é quem nós somos. Isso é a
nossa doença. E como qualquer doença, tem uma causa, uma progressão,
e pode ter uma cura. Meu maior desejo é que meus filhos, nossos filhos, a
próxima geração não tenha que enfrentar o que estou enfrentando. Mas, por
enquanto, ainda estou viva. Eu sei que estou viva. Tenho pessoas que amo
profundamente, tenho coisas que quero fazer com a minha vida. Eu fui dura
comigo mesma por não ser capaz de lembrar das coisas. Mas ainda tenho
momentos de pura felicidade. E, por favor, não pensem que estou sofrendo.
Não estou sofrendo. Estou lutando. Lutando para fazer parte das coisas,
para continuar conectada com quem eu fui um dia.
‘Então, viva o momento’, é o que digo para mim mesma. É tudo que posso
fazer. Viver o momento. E me culpar tanto por dominar a arte de perder.
Uma coisa que vou tentar guardar é a memória de falar aqui hoje. Irá
embora, sei que irá. Talvez possa desaparecer amanhã. Mas significa muito
estar falando aqui hoje. Como meu antigo eu, ambicioso, que era tão
fascinado em comunicação. Obrigada por essa oportunidade. Significa
muito para mim.

Embora tenha sido feito na ficção, esse discurso representa bem o que sente
uma pessoa que tem Alzheimer. Lewis Thomas (1994) chamou esse mal de “a
doença do século” e referiu-se a ela como “a pior das doenças”, pois o indivíduo
perde tudo aquilo que o constituía enquanto sujeito:
•

Sua memória a curto e longo prazo: a primeira utilizada para guardar
uma informação momentaneamente; e a outra para reter um registro
por muito tempo, exigindo um mecanismo mais complexo do cérebro.
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•

Sua memória cognitiva e de automatismo: uma responsável por todo
processo de aprendizagem, cuja concentração e atenção são
fundamentais; a segunda, não intencional, involuntária, como por
exemplo, os movimentos corporais aprendidos na infância.

•

Sua capacidade de se orientar no tempo e no espaço, perdendo a
noção de linearidade dos fatos e a capacidade de reconhecer lugares,
como a própria casa.

•

Sua capacidade de se expressar por meio da linguagem, esquecendose da aprendizagem semântica.

•

Sua faculdade de reconhecer as pessoas de seu convívio, como
familiares e amigos.

Devido à lucidez intermitente, nos estágios iniciais, o indivíduo assim como a
personagem Alice compreende que não há mais normalidade em seu cotidiano, que
está a se despedir dia após dia de cada lugar, de cada pessoa, de cada momento,
de cada característica de sua personalidade, de tudo aquilo que o conecta a um
estado de consciência.
No livro Mente sem Idade, Corpo sem Fronteiras, Chopra (1994) cita o
exemplo de uma médica e escritora renomada que precisou se aposentar quando
teve essa patologia diagnosticada. Ela fez o seguinte relato por escrito:
Eu tenho um problema neurológico. Quem precisa de um? Ninguém.
Ninguém gosta de mim. Nem eu. Antigamente eu era médica, eu dirigia
carro. O que eu quero? Não quero estar aqui. Tenho medo de tudo. Não
passo de um lixo. Meu lugar é na lata de lixo. [...] Ninguém mais sabe meu
nome – porque eu não sou nada. Perdi tudo [...] não sei fazer mais nada. Só
faço comer. Tenho que morrer. Nem consigo mais ler o que escrevo. Perdi
meu reino. Não canto mais. Acho que nunca mais vou cantar de novo. (In
CHOPRA, 1994, p. 290).

O sofrimento avassalador dessas mulheres demonstra quão intrínseco são
corpo e psique, como afirma Jung:
[...] não se pode tratar da psique, sem mexer no todo, isto é, no último e no
mais profundo, da mesma forma que não se pode tratar de um corpo
enfermo, sem considerar a totalidade de suas funções, ou mesmo sem levar
em conta a pessoa do doente [...]. Quanto mais “psíquico” um estado, mais
complexo é ele e mais relacionado está ele com o todo. É certo que as
formas psíquicas elementares estão intimamente ligadas aos processos
fisiológicos do corpo, como também não resta a menor dúvida de que o
fator fisiológico representa pelo menos um dos polos do cosmo psíquico.
(JUNG, 1985, p.74).
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Observa-se na teoria Junguiana que o tratamento de qualquer enfermidade,
seja ela fisiológica ou psíquica, deve partir de uma abordagem holística, na qual se
preza todos os níveis da existência humana.
A sociedade ocidental considera que a história só começa a partir da escrita,
do pensamento racional, intelectual. Todo riquíssimo conhecimento produzido por
povos ágrafos é diminuído, considerado primitivo. Essas questões culturais tornam
habitual desconsiderar a existência de um sujeito na demência, uma vez que o
conceito filosófico de sujeito, como descrito acima, pressupõe um eu pensante, isto
é, consciente.
Além disso, a doença de Alzheimer pouco a pouco enfraquece a função do
ego, responsável pela seleção dos conteúdos que chegam à consciência e pela
adequação da personalidade do indivíduo ao contexto social. Assim, o sujeito não
consegue manter uma personalidade coerente, pode agir de forma inesperada e
imprópria para os padrões considerados “normais”, tornando-se um estranho, não
somente para ele mesmo, mas também para o outro.
O artista americano William Utermohlen (1933 – 2007) representou através de
autorretratos esse estranhamento. Diagnosticado aos 61 anos, ele pintou durante
cinco anos a sua maneira de se enxergar conforme a evolução da doença.
IMAGEM 34 – A arte de se (re) conhecer

Disponível em: https://www.tumblr.com/tagged/alzheimer

Sua esposa Patrícia (2006) disse sobre sua obra: “Nesses retratos vemos
com intensidade arrebatadora os esforços de Willian para explicar seu eu alterado,
seus medos e suas tristezas”.
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A arte de Utermohlen revela um sujeito que possui sentimentos, emoções,
assim como relatou sua esposa. Devido ao pensamento cartesiano, quando um
indivíduo envelhece e perde a capacidade objetiva, toda subjetividade é
imediatamente desconsiderada, como se este não tivesse mais a capacidade de
sentir, de se emocionar, de nutrir afetos, raiva, medo ou solidão. Consoante Joel
Bierman:
Colocada na posição negativa de uma existência social que se fechou, a
velhice não poderia ter mesmo qualquer forma de reconhecimento
simbólico, de relação com o futuro, pois o velho estava desinvestido no seu
presente. Portanto, apenas lhe restava à rememoração do seu passado e o
confronto brutal com a morte. Os efeitos sociais dessa posição social
negativa, para a velhice, são catastróficos. (BIRMAN apud GOLDFARB,
2004, p. 41).

Se envelhecer na nossa sociedade é vivenciar esses efeitos lancinantes,
receber um diagnóstico de mal de Alzheimer, decerto, é ainda mais devastador:
O estágio demencial é o final, o doente vai assistindo impotente e lúcido ao
declínio de sua capacidade física, a um agonismo enfraquecido e,
lentamente, à perda de suas capacidades intelectuais. Quando a doença
cerebral acarreta a destruição dos produtos essenciais do desenvolvimento
psíquico e o desaparecimento das capacidades mentais valorizadas, o Eu
só pode reagir melancolicamente, e quando a dor torna-se insuportável,
abre caminho para fases do desenvolvimento mais primitivas, que outrora
estiveram em conformidade com o eu. (GOLDFARB, 2004, p.41).

Ao analisar o pensamento racional do homem moderno, Jung chamou
atenção para que "hoje não é a força da alma que constrói para si um corpo; ao
contrário, é a matéria que, com seu quimismo, engendra uma alma". (JUNG apud
GUARNIERI, p. 297, s/d).
A alma humana entendida pela Psicologia Analítica como psique não é
formada apenas pela mente consciente, nem muito menos só pela matéria. Ao
contrário, a consciência é uma parte ínfima da psique, na qual existem o
inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, cujas importâncias, às vezes, são
desconsideradas devido à resistência do pensamento ocidental aquilo que é
desconhecido. Conforme Jung:
[...] o conflito entre a natureza e espírito não é senão o reflexo paradoxal da
alma: ela possui um aspecto físico e um aspecto espiritual que parecem se
contradizer mutuamente, porque, em última análise, não compreendemos a
natureza da vida psíquica como tal. (JUNG apud GUARNIERI, s/d, p. 53).
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Unida a essa complexa estrutura da psique, a matéria, demonstrando que
todas as experiências vivenciadas pela psique são também vivenciadas pelo corpo,
mutualmente:
Como a psique e a matéria estão encerradas em um só e mesmo mundo, e,
além disso, se acham permanentemente em contato entre si, e em última
análise, se assentam em fatores irrepresentáveis, há, não só a
possibilidade, mas até mesmo uma certa probabilidade de que a matéria e a
psique sejam dois aspectos diferentes de uma só e mesma coisa.(JUNG
apud NASSER, p.165, 2009).

Portanto, não há como dissociar a demência de Alzheimer, doença do corpo,
da alma que habita esse corpo, nem mesmo desconsiderar a hipótese de que antes
de surgir no corpo, essa doença já havia nascido na psique. Sabe-se que muito
antes dos primeiros sintomas se manifestarem, a doença já agia silenciosamente.
Se todos os fatores abordados até agora forem considerados, observar-se-á que a
trajetória de vida individual, a imagem internalizada da velhice, as discriminações e
estereotipações sociais, as inúmeras perdas afetivas, familiares, financeiras,
culturais, bem como da independência e da autonomia plenas, somadas a aversão à
ideia de finitude, podem disparar uma atitude egóica defensiva, manifestando-se
como sintomas físicos, como demonstra Grinberg:
Pode-se imaginar o inconsciente como um velho baú onde é possível
guardar coisas que esquecemos ou não desejamos lembrar e que ali ficarão
bonitas e arrumadas, sem nos aborrecer. Mas não é tão simples assim! Os
conteúdos reprimidos voltam à consciência por bem ou por mal,
manifestando-se nos sonhos ou em sintomas. Aquela quantidade de
energia consciente que foi parar no inconsciente, mais cedo ou mais tarde,
vem bater à porta da consciência. Uma dessas visitas pode se dar pela
porta dos fundos, por intermédio dos sintomas físicos. [...] A energia que
alimentaria o interesse consciente é desviada, tomando um caminho que a
faz surgir às vezes no corpo. [...] O conteúdo inconsciente mostra-se então
ao ego como algo ameaçador. (1994, p.94).

Para Jung, o conceito de Energia Psíquica baseava-se no conceito de
vontade do filósofo Schopenhauer:
Algo inteiramente livre e muito diferente de todas as formas de
manifestação de sua fenomenalidade, que ela assume apenas quando se
torna manifesta, e que, então, afetam apenas sua objetividade, sendo
estranhas à vontade em si. (JUNG apud GRINBERG, p. 92, 1994).

Verifica-se, dessa forma, que existe um fluxo constante de energia entre a
consciência e o inconsciente, possível de observar pela forma como o indivíduo
percebe e reage as suas emoções e as suas necessidades, desde as mais
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elementares como fome, até as mais complexas como afetos, trabalho e religião.
Nada passa despercebido pela psique, que determina a quantidade e intensidade da
energia deslocada. Quanto mais instintiva for a vontade do sujeito, maior será o
acúmulo de energia no inconsciente.
A vida em sociedade cria inúmeras regras e valores a seguir, padrões
culturais e estéticos, cuja consciência nem sempre aceita, mas se obriga à
adequação, reprimindo sentimentos que podem afetar e influenciar aspectos da
personalidade, produzindo por vezes sonhos e fantasias, por vezes sintomas como
angústia, ansiedade, depressão, diarreia, palpitação, dentre outros.
Para Nise da Silveira (2001, p. 97), a energia psíquica funciona como “duas
forças que se defrontam: de um lado, as que nutrem o apetite insaciável dos
instintos e, de outro, as que restringem tal impetuosidade instintiva”.
Na teoria Junguiana, duas das funções mais importantes da dinâmica de
funcionamento da energia psíquica são a progressão e a regressão. Ao longo da
vida o ser humano precisa aprender a se adaptar às situações e exigências
ambientais, culturais e sociais, cabendo à progressão auxiliar no processo de
adaptação. Como a vida está sempre em movimento e em constante mudança, a
adaptação é um aprendizado contínuo, nunca terminado enquanto houver vida. Para
que não haja problema nessa dinâmica que garante adaptabilidade, segundo Jung é
imprescindível que:
[...] fique unido o par de funções contrárias, nesse caso o sentimento e o
pensamento. Devem ambos atingir um estado de interação e influências
mútuas, evitando desta maneira que se desequilibre o desenvolvimento das
funções psíquicas. Quando isso acontece, a energia psíquica é paralisada,
e o par de contrários não pode coordenar-se. (Hall; Nordby p, 63)

Complementar à progressão, o médico apontará a regressão como dinâmica
que despotencializa a energia acumulada quando é necessária à adaptação utilizar
a função psíquica inconsciente. Por exemplo, se na progressão a função necessária
era o sentimento, na regressão exigir-se-á o destaque da função pensamento.
Jung também chamava a atenção para o fato de que o ser humano moderno
supervaloriza a adaptação externa, esquecendo-se de quão fundamental é ao
sujeito adaptar-se internamente. Ele afirma que o ser humano:
[...] Só pode atender às injunções da necessidade externa de maneira ideal
quando está adaptado ao seu mundo interior, isto é, quando está em
harmonia consigo mesmo. E vice-versa: ele só se pode adaptar ao seu
mundo interior e conseguir uma harmonia consigo mesmo quando está
adaptado às condições ambientais”. (ibidem, p. 64).
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Em vista desses fatos, pode-se constatar a importância de incluir fatores
subjetivos e sociais no estudo do cérebro. Se a ciência tornar dispensável o
sofrimento, só restará a doença, pois o sujeito que carrega a enfermidade será
juntamente dispensável.
Ao conceber o Mal de Alzheimer também do ponto de vista psicológico,
reconhece-se que corpo e psique formam uma totalidade e que ambos são movidos
por energia. Devido à relativa estabilidade do ego, essa polaridade energética está
sempre em busca de equilíbrio, o que resulta em saúde física e emocional. Porém,
contrariamente, a descompensação da energia vital pode converter-se em graves
problemas, e em sofrimento para o corpo e para a alma.
Um indivíduo idoso cujo ambiente corrobora para o desinvestimento de todo
seu potencial criativo, fator considerado essencial pela psicologia analítica no
favorecimento do fluxo de energia psíquica e da adaptabilidade, pode entrar em
desarmonia com o meio externo e consigo mesmo. Para defender-se, o ego pode
optar conscientemente pela exclusão daquilo que lhe causa mal estar, sendo esse
recurso denominado por Jung como supressão, ou ainda, agir de forma
inconsciente, evitando o sofrimento pela repressão.
Uma exemplificação desse processo psíquico pode ser feita por meio do
curta-metragem japonês “Tsumiki no ie”; traduzindo A casa em pequenos cubinhos,
direção de Kunio Kato, 2008. Nessa animação sem diálogos, a história de um
homem muito idoso é contada de forma sensível e poética através de belíssimas e
simbólicas imagens. Esse homem morava com sua família em uma casa à beiramar. Conforme o tempo vai passando, o nível da água sobe e vai submergindo a
cidade. Ele, incansável, vai construindo novos andares, realizando a mudança e se
adaptando à nova realidade. Todas as noites, segue a rotina, colocando sobre a
mesa dois pratos, dois copos, servindo o vinho e o jantar, como se nenhum
problema lhe houvesse atingido. Entretanto, certo dia o seu cachimbo, companheiro
de toda a vida, cai no fundo do mar. Esse idoso é obrigado a agir de forma diferente
ao que se acostumou, pois não poderia perder mais nada. Coloca uma roupa de
mergulho e desce por cada andar da casa submersa no oceano. Espanta-se ao ver
o que havia ali: móveis, fotos, objetos, cada andar da casa o remetia a uma vívida
recordação. A cidade e a vizinhança já não existiam mais, sua filha havia partido,
sua esposa havia falecido, seus hábitos de trabalho foram perdidos, tudo aquilo que
ele foi e que ele tinha, tudo ao que dava mais valor, estava agora submerso. Sua
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expressão é de profunda dor, parece que não voltará mais a emergir. Todavia, ele
acha seu cachimbo e decide voltar. Sobe até sua pequena construção no topo da
antiga casa, e, como novamente esquecido de tudo, volta a colocar a mesa e vinho
para dois, permanecendo em seu silêncio e solidão habitual.
Essa história serve como ilustração do processo energético na psique. O
personagem vê o nível do mar se elevando e não quer pensar sobre isso. Sua
história,

sua origem,

tudo aquilo que o

constrói está ali representado.

Conscientemente, por meio da supressão, nega os fatos, e segue em frente a
despeito deles, adaptando-se, progredindo a energia para se adequar ao meio.
Contudo, o mar sobe ainda mais, levando seus familiares, vizinhos, sua segurança,
seu conforto, seus pertences. São tantas as perdas e tamanha a energia dispensada
que já não há mais consciência delas, todas foram reprimidas, e ele segue fingindo
uma normalidade. Nesse estágio, não há mais forças para mudar, a energia regride
e os hábitos se cristalizam.
Se o mar for entendido como o inconsciente, e seu avanço como a doença de
Alzheimer, não há modo de evitar a constatação de que as perturbações da
memória, se fossem exclusivamente causadas por danos neurológicos definitivos,
recobrá-la ainda que momentaneamente seria impossível.
Sabe-se que um ego saudável utiliza esses recursos com sucesso
constantemente, porém quando este é fraco, pode ser assimilado ou até mesmo
dissolvido, sucedendo ao indivíduo um retorno ao estágio de totalidade
indiferenciada da personalidade, tornando-se incapaz de distinguir o eu do não-eu,
isto é, regredindo ao estágio infantil, fase em que não existem problemas, já que a
união mãe-bebê representa totalidade e completude.
No livro A doença como Linguagem da Alma, o autor Rüdger Dahlke faz
uma análise de diversas doenças e do que elas podem significar, qual é a
mensagem que trazem e por qual motivo psíquico surgiram no corpo. Dentre elas,
avalia os sintomas do mal de Alzheimer:
Como todas as funções de controle da razão se interrompem, as emoções
podem ser descarregadas sem empecilhos, como acontece com as crianças
pequenas. Aquilo que os pacientes sempre estancaram ao longo de suas
vidas, seja devido à educação que tiveram ou por outras considerações,
pode agora abrir caminho. [...]. Absolutamente mais que qualquer outra
coisa, o sintoma deve ser entendido como um voltar-a-ser-criança que
mergulhou no corpo. Frequentemente, os pacientes seguem a pessoa que
os cuida como crianças pequenas, adoram pendurar-se na barra de suas
saias ou pelo menos garantir sua proximidade por meio de sinais acústicos
tais como cantar ou assobiar. Assim como as crianças pequenas, eles
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odeiam portas fechadas e insegurança. Do que eles mais gostam é estar no
ambiente ao qual estão acostumados e, de acordo com as circunstancias,
podem reagir em pânico diante de surpresas ou mudanças, ainda que bemintencionadas. Eles não podem fazer absolutamente nada com argumentos,
mas reagem agradecidos e com alegria a atenções tais como afagos e
elogios. Caso se queira evitar ataques de fúria, é preciso dar-lhes razão
sempre que possível, deixar que ganhem nos jogos e, fundamentalmente,
assumir toda culpa sobre si mesmo. Finalmente, eles precisam ser cuidados
como crianças sob todos os pontos de vista, desde alimentar-se até limparse. (1992, p.465, 466).

Percebe-se que na demência há uma libertação do sujeito, pois tudo aquilo
que não quis olhar, todo sentimento refreado, todo pensamento retido no
inconsciente, tudo isso pode, enfim, vir à tona sem que o indivíduo tenha de assumir
nenhuma responsabilidade. É bastante comum, nesse momento, surgirem
comportamentos relacionados à sexualidade e um linguajar nunca antes empregado
pelo doente, repleto de expressões chulas e até mesmo de agressividade.
No estágio regredido, pode voltar a ser criança, pode exigir sem dar nada em
troca, tem permissão para viver a sua vida sem pensar em problemas, pois cada dia
é um eterno presente, no qual não existem dores do passado, ou o medo de olhar
para o futuro e ver somente a proximidade da morte.
Porém, Jung observou que esse estágio de regressão pode ser ainda mais
profundo:
Quando, porém, a regressão da energia psíquica ultrapasse o próprio tempo
da primeira infância, penetrando nas pegadas ou na herança da vida
ancestral, aí despertam os quadros mitológicos: os arquétipos. Abre-se,
então, um mundo espiritual interior, de cuja existência nem sequer
suspeitávamos. (JUNG, p. 69, 1971).

E ainda: “Quando as fantasias não repousam mais sobre as reminiscências
pessoais, trata-se da manifestação da camada mais profunda do inconsciente, onde
jazem adormecidas as imagens humanas universais e originárias”. (ibidem, p. 59).
Nesse momento, é comum a manifestação de imagens simbólicas, presentes
nos mitos, nos contos de fadas, na natureza, isto é, advindas do inconsciente
coletivo:
O inconsciente coletivo é tudo, menos um sistema pessoal encapsulado. É
objetividade ampla como o mundo e aberta ao mundo. Eu sou o objeto de
todos os sujeitos, numa total inversão de minha consciência habitual, em
que sempre sou sujeito que tem objetos. Lá eu estou na mais direta ligação
com o mundo, de forma que facilmente esqueço quem sou na realidade.
(Jung, p. 31, 1971).

Quantas vezes, diante dos infortúnios da vida, o ser humano não tem vontade
de esquecer quem é, mudar de nome, de país, de idioma, enfim, reinventar-se. Na
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fantasia, todo indivíduo já desejou ser outro. Esse anseio bem canalizado pode ser
criativo, pois dele podem aflorar novas profissões, parcerias, atividades. Para o
sujeito demenciado, contudo, nega-se essa opção, declara-se o fim de qualquer
possibilidade de existência subjetiva e criativa, já que na impossibilidade de
reconhecer o Eu, reconhece-se apenas a demência. Todavia, segundo Stevens
(2012, p. 142), a doença é uma comunicação simbólica inconsciente e indica onde o
paciente emperrou nos seus esforços de satisfazer as demandas do programa
arquetípico da vida.
Portanto, esse ser que se transformou em objeto de todos os sujeitos, como
ressalta Jung, no contato com o universo arquetípico, esquecido de quem é, liga-se
a um mundo ancestral, que é a habitação primeira da criatividade humana. Nesse
mergulho no inconsciente coletivo, volta-se ao ponto inicial que é o encontro com a
Grande

Mãe,

cuja

natureza

feminina

simboliza

o

lugar

da

criação,

da

experimentação, o centro da energia vital. Porém, além dos aspectos positivos, esse
arquétipo também carrega em si características negativas e, quando constelado,
devido ao caráter numinoso dos arquétipos, pode agir sobre o ego como algo
terrível, ou como algo fascinante, tendo ambos grande influência sob o sujeito.
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CAPÍTULO IV
O ARQUÉTIPO DA GRANDE MÃE
IMAGEM 35 – Mãe de todas as coisas

Disponível em: http://drefopicsl.pw/3-Fases-da-Lua-a-religio-da-Deusa-COMPARTILHANDO.html
Demora-te sobre minha hora.
Antes de me tomar, demora.
Que tu me percorras cuidadosa, etérea
Que eu te conheça lícita, terrena
Duas fortes mulheres
Na sua dura hora.
Que me tomes sem pena
Mas voluptuosa, eterna
Como as fêmeas da terra.
[...]
Hilda Hist

A fim de apreender o amplo significado da Grande Deusa ou Grande Mãe
para a história da humanidade, bem como a dinâmica de sua função arquetípica e
como essa se relaciona com o tema em questão, abordar-se-á o conceito
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relacionando-o além da Arteterapia, ao contexto histórico, mítico, religioso e à
História da Arte.

4.1 O SER PRIMITIVO
IMAGEM 36 – A Origem

Disponível em: http://falandosobreahistoriadaesducacao.blogspot.com/2015/04/educacao-nacomunidade primitiva.html

O termo Pré - história designa tudo o que se passou desde o aparecimento do
primeiro ser com postura ereta, até o tempo em que surgiu a escrita. O ser humano
moderno nomeou esse período desse modo devido ao pré-conceito de que, se não
houvesse escrita, não haveria história para contar. Também o dividiu em dois
momentos: Paleolítico e Neolítico. O primeiro marcado pelo surgimento dos
hominídeos por volta de 4 a 2 milhões de anos até 10.000 a.C., data em que o gelo
das extremidades do globo derreteu, mudando o clima do planeta. O segundo é
contado a partir dessa mudança climática até a produção da escrita, por volta de
4.000 a.C.
Durante centenas de milhares de anos, a Humanidade não era numerosa, o
que existiam eram pequenos grupos que viviam isolados entre si, e cada um tinha as
suas próprias características.
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Para o ser humano moderno não é fácil conceber o mundo sem conceitos e
formulações científicas. Do ponto de vista antropológico, o ser humano primitivo
define-se como “sem escrita”, cuja assimilação do mundo dava-se através de suas
necessidades básicas de vida, de seus sentidos e de suas emoções. De acordo com
Claude Lévi-Strauss (1987, p. 23), os indivíduos da Antiguidade buscavam uma
explicação através da percepção de imagens advindas de suas experiências para
que pudessem compreender a totalidade universal. A diferença entre a forma de
pensar de um cientista e de uma mente selvagem, segundo ele, foi o que resultou
para o primeiro no domínio sobre a natureza, e para o segundo, na ilusão de que
entendia, de fato, o universo.
Desse modo, o pensamento do ser humano primitivo partia do concreto,
enquanto o pensamento científico parte da abstração. Originou-se, então, no
primórdio da humanidade, o que foi denominado como pensamento mítico, repleto
de entidades sobrenaturais com características humanas, criadoras de toda a
existência e que explicam a natureza, que pode ser definida como:
[...] um imenso reservatório de propriedades observáveis, onde a mente é
livre para selecionar objetos que então converterá em signos. [...] Esta
natureza, plantada como um palco montado para o teatro da mente,
contrasta não apenas com a natureza massiva e implacável do
determinismo geográfico, mas também com a outra natureza cujos efeitos
Lévi-Strauss evoca com frequência: a natureza orgânica de nossa espécie,
que nos fornece os meios de perceber objetos sensíveis e atribuir-lhes
significado, a maquinaria biológica que garante a unidade de nossas
operações mentais e oferece a esperança de alcançar as regras que as
governam. Enquanto a natureza, construída como exterior à humanidade,
permanece em posição secundária, em sua manifestação corpórea ela
assume um papel chave numa teoria das faculdades, que se recusa a
discriminar entre estados subjetivos e propriedades cósmicas. (DESCOLA,
2010, p.106).

Logo, a Mitologia pode ser aqui compreendida como um conjunto de
narrativas simbólicas que representam a natureza inicial da psique humana, o modo
como diferentes povos perceberam o cosmos num momento cuja consciência era
algo muito delicado, ainda em formação, e as percepções expressavam-se no
contato com seu próprio corpo e instintos, e com os fenômenos da natureza exterior.
Essas histórias transmitidas pela oralidade, em regiões geográficas diferentes e até
mesmo distantes, de geração a geração, muitas das vezes eram análogas, fato que
demonstra a proximidade da mente desses “povos do inconsciente”.
Conforme explicita a Psicologia Analítica, desde então o ego tem de percorrer
os mesmos estágios arquetípicos que deram início à evolução da consciência para
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desenvolver uma personalidade individual saudável. Neumann ratifica esse
entendimento:
[...] a história primitiva do coletivo é determinada por imagens primordiais
interiores cujas projeções se manifestam no exterior como poderosos
fatores – deuses, espíritos ou demônios – que se convertem em objeto de
culto. [...] os simbolismos coletivos do homem também aparecem no
indivíduo e o desenvolvimento, ou mau desenvolvimento psíquico de cada
indivíduo é regido pelas mesmas imagens primordiais que determinam a
história coletiva do homem. (NEUMANN, 1968, p. 17).

4.2 QUANDO DEUS ERA MULHER: O MATRIARCADO
IMAGEM 37 - Gestar

Disponível em:http://linasaavedra815.blogspot.com/2015/
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Conforme Neumann (1974, p.7), uma das principais tarefas da Psicologia
Analítica é a análise estrutural de um determinado arquétipo, e a representação de
sua constituição interior, de sua dinâmica, de seus símbolos e manifestações
através dos mitos da humanidade.
Um dos cultos mais antigos da humanidade é o culto à Deusa Mãe ou Grande
Mãe. Para o ser humano primitivo, a Terra era um elemento sagrado, que gerava e
fecundava a si mesma, produzindo os frutos, os animais e o próprio ser.
Nos primórdios, não havia separação entre o mundo humano e a natureza; o
destino da humanidade era o mesmo que o dos elementos naturais. A arqueóloga
Marija Gimbutas destinou grande parte da sua vida à pesquisa dessas sociedades e
afirma que:
[...] a Deusa era a Mãe mais-do-que-humana. Se for usado o termo Grande
Mãe, deve ser entendido como a Grande Mãe Universal cujos poderes se
difundem por toda a natureza, por toda a vida humana, por todo o mundo
animal, por toda a vegetação. (apud OLIVEIRA, 2005, p.1).

A deusa, para os antigos, não era somente a criadora cuja fertilidade sem
limites e abundância generosa gera, sustenta e alimenta a vida, mas também era a
destruidora, que exige tributo como parte do ciclo regenerativo da natureza formado
pelo nascimento, crescimento, morte e renascimento.
Em algumas sociedades primitivas, ela era dividida em entidades separadas,
tipicamente três: donzela, mãe e anciã. Também era representada por um cone ou
pilar de pedra, algumas vezes preto, outras branco, correspondendo aos seus
aspectos claros e escuros.
As formas mais numerosas de culto religioso feitas pelo povo primitivo são
datadas por volta de 35.000 a.C, no período Paleolítico, através de pinturas e de
inúmeras estatuetas femininas. Os pesquisadores concluíram que essas expressões
artísticas tornavam as grutas uma espécie de santuário.
No período Neolítico, as geleiras recuaram, o clima do planeta esquentou e
sua paisagem foi modificada. Com isso, o ser humano pôde domesticar as plantas,
isto é, inventou a agricultura. Quando começou a observar o fenômeno de semear,
regar, cuidar, nascer, crescer, morrer e regenerar-se, o ser primitivo associou a terra
ao corpo feminino que, de uma forma para eles ainda misteriosa, gerava a vida de
novos seres humanos. Portanto, a mulher teve, durante um longo período, um papel
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decisivo para a domesticação das plantas, sendo a responsável pela abundância
das colheitas.
Acredita-se que a primeira manifestação simbólica do pensamento mítico do
homem pré-histórico em forma de mulher surgiu há 40 mil anos e foi denominada
Vênus de Willendorf. Segundo a antropóloga referenciada constitui:
Uma representação religiosa - a reitificação da Geradora da Vida. Aquelas
partes do corpo que, aos nossos olhos, parecem exageradas ou grotescas
são as suas partes mais importantes, mágicas e sagradas; a fonte visível e
produtiva da continuidade da vida em seus diversos aspectos e funções.
(GIMBUTAS, 1998, p. 54).

IMAGEM 38 – Vênus de Willendorf

Disponível em: http://vidadeprofessor.pro.br/arte-rupestre/

Provavelmente, esse expressivo poder outorgado à Grande Mãe explica as
inúmeras estatuetas, imagens e outras figuras encontradas em escavações, uma
quantidade muito mais significativa se comparada às representações de seres
humano e animais. Essas imagens produzidas no Paleolítico e no Neolítico possuem
características similares, destacando-se os seios, o púbis, o útero e as nádegas, o
que sugere que:
Estas características encontram um paralelo na definição etimológica do
lexema mãe nas diversas línguas indo-européias. Em todos os idiomas
pesquisados, o lexema mãe apresenta, como sentido primeiro, o de mulher
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ou fêmea que deu à luz um ou mais filhos; mas o termo recobre também os
sentidos de matriz - fonte, origem, útero e seio - e o de nutriz. Percebe-se,
portanto, uma fusão de sentidos nos diversos idiomas, o que permite definir
o lexema mãe a partir das funções de gerar e nutrir. Estas duas funções,
interligadas no inconsciente humano desde tempos imemoriais, só podem
ser percebidas como ações ligadas ao feminino. Em decorrência disso, as
noções de fertilidade e fecundidade também estão ligadas ao feminino, uma
vez que o corpo da mulher “sempre foi vivenciado em sua própria natureza
como uma força divina, como corporificação do princípio da continuidade da
vida, bem como o símbolo da imortalidade da matéria terrena, que é em si,
informe, mas que ainda assim veste todas as formas”. (CAMPBELL in
MARQUETTI, 2002, p. 18).
IMAGEM 39 – Vênus de Lespugue

IMAGEM 40 – Vênus de Laussel

Disponível em: https://netnature.wordpress.com/2016/12/07/as-deusas-venus-do-paleolitico/

A compreensão do que significou esse extenso período da história da
humanidade é primordial para a apreensão do conceito Junguiano de arquétipos,
especialmente no que diz respeito ao campo simbólico do feminino, uma vez que o
imaginário coletivo atual foi construído com base no patriarcalismo. De acordo com
Stevens:
Jung concebia os arquétipos como mediadores do unus mundus, isto é,
mundo unitário, responsáveis por organizar as ideias e as imagens na
psique, bem como por governar os princípios fundamentais da matéria e a
energia no mundo físico. [...] Em outras palavras, os arquétipos que
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ordenam nossas percepções e ideias são, por si, o produto de uma ordem
objetiva que transcende tanto a mente humana como o mundo externo. A
ciência física, a psicologia e a teologia se unem nesse ponto supremo.
(2012, p.70).

As pesquisas realizadas por Marija Gimbutas acedem uma luz para que seja
possível enxergar além das comprovações materiais, pois a pesquisadora considera
os aspectos imateriais da história: linguística, artes, folclore, rituais, mitos, ou seja,
toda a capacidade criativa do ser primitivo é levada em conta. Ao agir dessa forma,
ela criou uma nova vertente da arqueologia: a arqueomitologia, que corrobora para
comprovação de que o arquétipo materno era fundamental na pré-história:
[...] os povos neolíticos datados entre o sétimo e o quinto milênio a.C., que
habitavam os sítios por ela escavados possuíam mitologias matrifocais, isto
é, mitologias centradas em figuras femininas. Entre estas figuras
encontram-se as das “deusas-mães”, possuidoras de grande influência. Tais
mitologias foram substituídas por outras que, contrariamente, eram
centradas em divindades masculinas e guerreiras. [...] Tais povos eram
possuidores de uma cultura guerreira e patriarcal baseada no pastoreio. O
encontro entre estes diferentes povos teria sido violento e teria causado
grandes modificações linguísticas, econômicas, sociais e ideológicas que,
inevitavelmente, também ocasionariam mudanças nas mitologias tanto dos
vencidos quanto dos vencedores. Entretanto, apesar das modificações, uma
parte das antigas mitologias matrifocais teria sobrevivido, gerando um
substrato perceptível que, quando estudado de maneira interdisciplinar,
poderia revelar estas sobreposições de culturas no passado distante. (apud
MEGA at all, 2013, p. 103, 104).

O trabalho arqueológico da autora conversa, portanto, com a teoria dos
arquétipos de Jung, demonstrando em termos psicológicos que:
Esses conhecimentos herdados e transmitidos durante longa jornada têm
como base as necessidades do soma e as necessidades instintivas que
impulsionam para a vida. Os arquétipos são estruturas poderosas que
influenciam a experiência pessoal para determinados padrões, comuns a
nossa espécie [...]. Os arquétipos estão presentes nos sonhos, nas
fantasias interiores, nos mitos, nas lendas e na cultura popular. Carregam
grande carga emocional, atualizando-se e estruturando as diferentes
culturas. (CALLIA e OLIVEIRA apud MEGA at all, 2013, p. 110).

Posto isso, nota-se que a mitologia está viva no inconsciente coletivo do ser
humano moderno e que, embora as sociedades matrifocais tenham sido substituídas
pelo patriarcalismo que perdura até os dias atuais, a força do feminino continua
mobilizando conteúdos emocionais por meio das mais diversas manifestações
arquetípicas e simbólicas, isto porque a grande Mãe é a representação do ciclo da
vida, ela é o começo e o fim, é a origem da consciência representada pelo símbolo
da uroboros, a serpente que morde a própria cauda, como será visto a seguir.
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4. 3 UROBOROS – A ORIGEM DA CONSCIÊNCIA
IMAGEM 41 – Uroboros

Disponível em: http://www.astrologosastrologia.com.pt/blog/category/lilith/

Desde os primórdios, as cobras parecem estar ligadas à eternidade, como
criadoras e destruidoras do universo, e associadas tanto à cura quanto à sabedoria.
Elas também são ligadas à ideia de imoralidade, tentação e satanismo, quase
sempre associada às deusas mães e à mãe Terra. Conforme O’Connell e Airey:
A antiga deusa fenícia da fertilidade, Tanith, que está associada a Eva e
Lilith, também era associada às cobras. Na mitologia egípcia, Buto era a
deusa cobra, em geral retratada como uma naja. Sua imagem na testa do
faraó o protegia de seus inimigos. O culto matriarcal em Delfos era
simbolicamente desfeito quando o deus Apolo matava a serpente fêmea
Python e a Ilíada conta sobre Calcas interpretando uma águia que
carregava uma cobra ferida em suas garras como sinal de que os gregos
patriarcais superariam as tradições matriarcais da Ásia. (2011, p. 186).

Em vários lugares do mundo, as serpentes são utilizadas como representação
dos aspectos mais primordiais da natureza, pois assim como a cobra troca de pele,
a vida muda através dos ciclos de vida, morte e ressureição. Para Jung:
[...] as cobras simbolizavam o que é totalmente inconsciente e instintivo e
que possuía uma sabedoria quase sobrenatural e única, o que pode entrar
em conflito com as atitudes conscientes. A cobra pode representar o mal e a
sabedoria, facilmente superando a moralidade humana. (p. 187, 1980).

A serpente aparece como fonte de vida em muitos mitos da criação, porém
também são consideradas destruidoras. Os sumerianos descreveram a mistura das
águas do Apsu e do Tiamat, da qual surgiram duas serpentes monstros que deram
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origem ao Céu e à Terra. Já os aborígenes, entre 6 e 8 mil anos atrás, pintavam nas
rochas a serpente arco-íris. Eles a consideravam a criadora dos seres humanos e a
associavam à abundância, fertilidade e chuva. Contudo, seu lado destrutivo era
responsável por punir os que iam contra a lei natural, engolindo-os em grandes
inundações e regurgitando seus ossos.

A antiga mitologia germânica também

associou a serpente à morte e ao enfraquecimento das raízes da árvore da vida.
Portanto, é possível observar que esse símbolo faz parte do inconsciente
coletivo, estando associada à vida e à morte, à cura e à doença, ao Bem e ao Mal.
Uma das formas de representação da serpente é como a uroboros, um antigo
símbolo egípcio que pode ser conceituado como:
Serpente que morde a própria cauda e simboliza um ciclo de evolução
encerrado nela mesma. [...] contém ao mesmo tempo as ideias de
movimento, de continuidade, de autofecundação e, em consequência de
eterno retorno. A forma circular da imagem deu lugar a uma outra
interpretação: a união do mundo ctônico, figurado pela serpente, e do
mundo celeste, figurado pelo círculo. [...] Significaria a união de dois
princípios opostos, a saber, o céu e a terra, o bem e o mal, o dia e a noite, o
Yang e o Yin chinês, e todos os valores que esses opostos comportam.
(CHEVALIER e GHEERBRANT, 2016, p. 922).

A uroboros como imagem primordial representa a existência psíquica em sua
fase inicial, quando o ego ainda não havia se formado, quando consciência e
inconsciência eram como um círculo, sem começo nem fim, uma perfeita totalidade.
Essa fase é reexperimentada pelo ser humano no início da infância, quando a
criança não tem consciência de ser um indivíduo e vive com a mãe a ideia de ser um
todo.
De acordo com Neumann:
[...] tudo ainda se encontra no “agora e sempre” na existência eterna; o sol,
a lua e as estrelas, símbolos do tempo e, portanto, da transitoriedade, ainda
não foram criados; e o dia e a noite, o ontem e o amanhã, o vir-a-ser e o
perecer, o fluxo da vida e o nascimento e a morte ainda não entraram no
mundo. Esse estado pré-histórico do ser não é o tempo, mas da mesma
maneira que precede o surgimento do homem e do ego, a eternidade. [...] A
uroboros é o ventre primal, o materno e o útero, [...] o pai e a mãe unidos
em coabitação permanente. (1968, p. 30).

O ser primitivo tinha muitas questões permeando seu inconsciente e a
principal delas, decerto, era de onde surgiu. Isso ajuda a compreender porque quase
todos os povos inventaram uma cosmogonia. Ao falar de ventre, esse ser humano
não está especificamente associando-o ao ventre feminino, pois o nascimento era
um mistério naquele tempo. Ele refere-se ao ventre como uma imagem, como o
redondo de onde nascem todas as coisas profundas: a terra, o vale, os rios, a
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caverna, dentre outros elementos que sejam capazes de envolver, de proteger e de
conter. A uroboros representa, portanto, um aspecto psíquico fundamental do
arquétipo da Mãe Primordial vivenciado pelo indivíduo: “Comparada a essa uroboros
maternal, a consciência humana se sente embrionária, porque o sentimento do ego
é o de estar plenamente contido nesse símbolo primordial. Ele é apenas um frágil e
indefeso recém-chegado”. (ibidem, 1968, p. 31).
Estar na uroboros é o estar protegido, é o ser nutrido, alimentado, receber
todos os cuidados para que não se experimente os perigos da vida consciente.
Segundo autor supracitado:
O mundo é experimentado com todo-envolvente e, nele, o homem
experimenta a si mesmo, como um eu, apenas de maneira esporádica e
momentânea. Assim como o ego infantil, vivendo outra vez essa fase, muito
pouco desenvolvido e cansando-se com facilidade, emerge como uma ilha
do oceano do inconsciente apenas ocasionalmente, voltando a afundar [...].
Pequeno, frágil e muito dado ao sono, isto é, sobremaneira inconsciente, ele
flutua no instintivo como animal. Envolto e sustentado pela grandeza da
Grande Mãe Natureza, embalado nos seus braços, ele é entregue a ela
para o bem e para o mal. Ele nada é; tudo é mundo. O mundo o abriga e o
alimenta, e ele mal tem vontade e age. Um nada fazer, um jazer inerte no
inconsciente, um mero estar no exaurível mundo crepuscular, com todas as
necessidades sendo supridas pela nutridora – eis o estado primevo,
“beatífico”. Todas as características maternais positivas estão em evidência
nesse estágio. [...] A uroboros do mundo materno é vida e psique numa só
coisa: fornece alimento e prazer, protege e aquece, conforta e perdoa. É o
refúgio de todo sofrimento, alvo de todo desejo. Porque essa mãe é sempre
a realizadora, doadora e auxiliadora. Essa imagem vívida da Grande e Boa
Mãe foi em todos os momentos de aflição o refúgio da humanidade, e
sempre o será; porque o estado de ser contido no todo, sem
responsabilidade ou esforço, sem dúvidas e sem desunião do mundo, é
paradisíaco [...]. (ibidem, 1968, p. 31).

Dessa forma, o ego na fase urobórica está mergulhado no sentimento de
eternidade. “Assim, o grande redondo da uroboros se estende como uma abóbada
por sobre a vida do homem, no começo envolvendo-o quando na aurora da infância
e – com uma nova forma – tornando a acolhê-lo no fim”. (ibidem, 1968, p. 35).
A definição dessa imagem está intrinsicamente ligada à origem da vida. Ao se
fazer referência a ela, busca-se representar a primeira experiência arquetípica do
materno – na infância - quando o ego ainda é indiferenciado e precisa ser cuidado e
nutrido para que possa romper com a uroboros, perceber-se como um indivíduo e
assimilar a oposição dos contrários, buscando seu autodesenvolvimento e uma
formação estável a fim de alcançar o que Jung chamou de individuação; e – no
entardecer da vida – quando trilha-se o caminho do retorno a ela, como ser que
contém a vida e a morte dentro de si mesmo. A forma como o ego lidará com esse
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processo psíquico dependerá de como constelou os aspectos binários do arquétipo
da Grande Mãe presentes na uroboros.

4.4. ESTRUTURA E DINÂMICA DO ARQUÉTIPO
IMAGEM 42 – Aspectos da Deusa

Disponível em:https://www.maraflores.com.br/dependencia-emocional/4-elementos-da-natureza/

Ao desenvolver a teoria dos arquétipos, Jung percebeu que, ao longo da
história da humanidade, a psique humana desenvolveu imagens interiores, que se
expressavam por meio das criações artísticas, dos rituais e das narrativas míticas.
Portanto, ao falar de arquétipo na Psicologia Analítica, o psiquiatra não estava se
referindo às imagens que existiram no espaço e no tempo, mas sim à manifestação
do inconsciente coletivo na psique. Segundo Neumann:
O aparecimento desses arquétipos, assim como seu efeito, pode ser
observado ao longo de toda a história da humanidade, porquanto estão
presentes nos rituais, nos mitos e nos símbolos desde os primórdios do
homem, e igualmente nos sonhos, fantasias e nas realizações criativas de
indivíduos enfermos e sadios de nosso tempo. (1974, p.19).

Para analisar a constelação de um arquétipo, é preciso considerar que
estruturalmente ele é formado por uma dinâmica emocional e pela insurgência de
símbolos do inconsciente. Ainda conforme autor referenciado:
A dinâmica, o efeito de um arquétipo, manifesta-se, entre outros, por
processos energéticos no interior da psique, processos esses que operam
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tanto no inconsciente quanto entre o inconsciente e a consciência. Esse
efeito aparece, por exemplo, em emoções positivas e negativas, em
fascinações e projeções e também no medo; além disso, no sentimento de
que o ego está sendo subjugado e nos estados maníacos e de depressão.
[...] O simbolismo do arquétipo é a maneira como ele se manifesta através
de imagens psíquicas específicas, que são percebidas pelo consciente e
peculiares a cada arquétipo. [...] O aspecto assustador do arquétipo
manifesta-se através de outras imagens, que não correspondem às de seu
aspecto vivificante e “bondoso”. (ibidem, p. 19).

Todo ser humano é influenciado pela dinâmica dos arquétipos, não sendo
possível resistir ao efeito emocional que eles causam. Assim, pode-se entender que
essa base arquetípica presente no inconsciente de todo indivíduo é responsável
pelos padrões de comportamento, afetando e estruturando a personalidade e as
escolhas individuais. Desse modo, quando os instintos são acionados, a consciência
os percebe através das imagens simbólicas produzidas na psique, que são
carregadas de energia para mobilizar ação e reação do sujeito como, por exemplo,
fugir de uma situação arriscada, preservando a vida. Conforme Jung, “poderíamos
adequadamente descrever a imagem primordial como a concepção que o instinto faz
de si mesmo ou como uma autoimagem do instinto”. (apud NEUMANN, 1974, p. 21).
Posto isso, é possível constatar que os arquétipos funcionam de modo
autônomo e que têm como função produzir símbolos que mobilizarão o indivíduo a
agir, integrando à consciência os aspectos que antes permaneciam no inconsciente.
Essa energia dinamicamente liberada promove a transformação do sujeito,
resultando em autoconhecimento e em aumento da saúde psicológica. Entretanto, é
necessária a compreensão de que a saúde e a criatividade para lidar com esses
aspectos faz parte de uma atitude consciente, cuja inexistência provocará dores
psíquicas e hostilidade contra si mesmo. Neumann afirma que:
[...] o arquétipo e o símbolo irrompem frequentemente ao mesmo tempo em
múltiplos planos. A fenomenologia das manifestações arquetípicas estendese desde a pulsão instintiva do indivíduo primitivo, pertencente a um grupo,
até as formulações dos conceitos e ideais nos sistemas filosóficos da vida
moderna. Em outras palavras, uma infinidade de formas, símbolos e
imagens, aspectos e conceitos, [...] manifestam-se aparentemente
independentes uns dos outros. Todos eles, porém, estão ligados a um
arquétipo – por exemplo, o da Grande Mãe. (1968, p. 23).

O conceito de Grande Mãe como aspecto do Grande Feminino nasceu da
observação de que, antes de adorar a um deus masculino, o ser primitivo cultuava a
mulher como a deusa suprema. O termo “mãe” não se refere apenas à filiação, mas
principalmente a uma condição psíquica simbiótica, na qual o ego era algo muito
frágil, contido na Mãe Terra. A fim de exaltar o seu poder e a sua divindade, o ser
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humano primitivo criou vários personagens para simbolizá-la: fadas e bruxas,
deusas e demônios femininos, ninfas e meretrizes, enfim, entidades graciosas ou
malévolas, que sugerem que:
Um traço fundamental do “arquétipo primordial” consiste no fato de que ele
reúne em si atributos positivos e negativos e, ao mesmo tempo, grupos de
atributos. Essa coincidentia oppositorum (união de opostos) do arquétipo
primordial, sua ambivalência, é a característica da situação original do
inconsciente que a consciência ainda não conseguiu dissecar em antíteses.
O homem pré-histórico vivenciou a simultaneidade do bom e do mau, de
amistoso e terrível, como qualidades atribuídas à divindade como unidade;
com o correr do tempo, durante o processo de desenvolvimento da
consciência, a deusa bondosa e a deusa má passaram a ser reverenciadas
cada uma a sua vez, como seres dotados de poderes diferentes. (ibidem, p.
25).

Desse modo, entende-se esse arquétipo como um motivo mitológico, cuja
mente pré-histórica atribuiu características mágicas e oníricas, haja vista que essas
divindades possuíam em sua essência o poder de criar e de destruir, de gerar e de
matar. Neumann conceituou esse raciocínio como uma forma de distinguir o duplo
caráter do arquétipo do “Grande Feminino”: o caráter elementar e o caráter de
transformação.
O caráter elementar [...] demonstra a tendência de conservar para si aquilo
a que se deu origem e envolvê-lo como uma substância eterna. Tudo o que
dele nasceu lhe pertence, continua sujeito e, mesmo quando o indivíduo se
torna independente, o Grande Feminino relativiza a sua autonomia [...].
Contém sempre um determinante “maternal”. [...] A característica marcante
do caráter elementar é a sua função de “conter”. Outrossim, ele se
manifesta de forma positiva como provedor de alimento, de proteção e de
calor e, de forma negativa, como repúdio e reprovação. [...] É a base para o
lado conservador, estável e imutável do feminino, que prevalece Maternal.
(ibidem, p.36). O caráter de transformação do Feminino, ao contrário do
caráter elementar, é a expressão de uma outra constelação psíquica
fundamental, [...] enfatiza-se o elemento dinâmico da psique, o que [...]
coloca algo já existente em movimento e leva a uma modificação, em suma,
à transformação. [...] Esses dois tipos de caráter não se excluem desde o
início, ao contrário, eles se integram e se interligam sob múltiplas formas e
somente em constelações muito raras e extremas conseguimos detectar um
caráter isoladamente. No entanto, apesar de ambos estarem presentes ao
mesmo tempo, grande parte das vezes, observa-se quase sempre a
dominância de um deles. (ibidem, p.39).

Assim, a Grande Mãe ou Grande feminino pode ser concebida como o
arquétipo primordial presente no inconsciente de todo ser humano, no qual está
contida a representação maternal cujo caráter elementar pode conter e não
estimular o desenvolvimento e a autonomia, tornando o ego fragilizado e infantil;
como também pode nutrir, abrigar e ser doadora de vida. Já em seu caráter de
transformação, esse arquétipo libera a energia necessária para o indivíduo agir de
maneira autônoma e criativa. Ambos os aspectos podem se interligar e coexistir,
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funcionando tanto na constelação da “Mãe Boa” quanto na da “Mãe Terrível e
Devoradora”, pois segundo Jung:
Como todo arquétipo, o materno também possui uma variedade incalculável
de aspectos. Menciono apenas algumas das formas mais características: a
própria mãe e a avó; a madrasta e a sogra; uma mulher qualquer com a
qual nos relacionamos, bem como a ama-de-leite ou ama-seca, a
antepassada e a mulher branca; no sentido da transferência mais elevada, a
deusa, especialmente a mãe de Deus, a Virgem (enquanto mãe
rejuvenescida, por exemplo Demeter e Core), Sofia (enquanto mãe que é
também a amada, eventualmente também o tipo Cibele-Átis, ou enquanto
filha-amada (mãe rejuvenescida); a meta da nostalgia da salvação (Paraíso,
Reino de Deus, Jerusalém Celeste); em sentido mais amplo, a Igreja, a
Universidade, a cidade ou país, o Céu, a Terra, a floresta, o mar e as águas
quietas: a matéria, o mundo subterrâneo e a Lua; em sentido mais restrito,
como o lugar do nascimento ou da concepção, a terra arada, o jardim, o
rochedo, a gruta, a árvore, a fonte, o poço profundo, a pia batismal, a flor
como recipiente (rosa e lótus); como círculo mágico (a mandala como
padma) ou como cornucopia; em sentido mais restrito ainda, o útero,
qualquer forma oca (por exemplo, a porca do parafuso); a yoni; o forno, o
caldeirão; enquanto animal, a vaca, o coelho e qualquer animal útil em
geral. Todos estes símbolos podem ter um sentido positivo, favorável, ou
negativo e nefasto. (2002, p.92).

4.4.1. A GRANDE MÃE BONDOSA
IMAGEM 43 - Maternidade

Disponível em: https://coopemmuseupicasso.wordpress.com/2016/11/17/maternidade-1909/
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A Grande Mãe Boa tem como função basicamente dar e manter a existência,
portanto suas principais características são: nutrir, cuidar, alimentar, aquecer,
proteger, oferecer segurança, amor, apoio, abrigo e sabedoria. Esse é o primeiro
papel materno, no qual a mãe se dedica ao bebê e à criança, fazendo tudo aquilo
que o filho (a) não pode fazer por si mesmo. Conforme autor supracitado:
Seus atributos são o "maternal": simplesmente a mágica autoridade do
feminino; a sabedoria e a elevação espiritual além da razão; o bondoso, o
que cuida, o que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento,
fertilidade e alimento; o lugar da transformação mágica, do renascimento; o
instinto e o impulso favoráveis[...]. (ibidem, p. 92).

Assim, a Mãe Boa é aquela que percebe que faz parte de seu papel estimular
o desenvolvimento, incentivando a criança a realizar tarefas, expressar seus
sentimentos e pensamentos, fazer escolhas e assumir responsabilidades. Ela aceita
que o crescimento faz parte da evolução natural da vida e que precisa libertar seu
“bebê” para que ele possa se tornar um indivíduo. Ela dá a energia da vida para
seus filhos, assim como para amigos e para a comunidade. Também está associada
à colheita e ao crescimento abundante da natureza. Entretanto, no seu pólo
negativo, ela também pode ser continente, isto é, aquela que mantém o indivíduo
sob seus domínios, dependente de seus cuidados.

4.4.2. A GRANDE MÃE TERRRÍVEL
IMAGEM 44 – Nas sombras

Disponível em: https://amenteemaravilhosa.com.br/a-eudaimonia-segredo-felicidade/
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Ao contrário da Mãe Bondosa, a Grande Mãe Terrível representa os aspectos
sombrios desse arquétipo. Eles se manifestam na atitude de conter e aprisionar sua
criação, como se essa fosse sua propriedade e não existisse fora dos seus
domínios. Segundo Jung, suas características são: “o secreto, o oculto, o obscuro, o
abissal, o mundo dos mortos, o devorador, sedutor e venenoso, o apavorante e
fatal”.(JUNG, 2002, p.92).
Portanto, a Mãe Terrível é aquela que sufoca, repudia, priva o filho (a) de
exercer sua autonomia e de criar uma personalidade própria. Quando constelada,
ela pode revelar medo, terror, sensação de perigo, ansiedade, depressão, ideias de
morte e fracasso, infantilização, dependência emocional e financeira, falta de
autoconfiança e autoestima baixa, instintos (auto) destrutivos, dentre outras dores
psíquicas.
Conforme Neumann:
A realidade simbólica da Mãe Terrível extrai suas imagens preponderantes
“de dentro”, isto é, o caráter elementar negativo do Feminino se expressa
através de imagens fantásticas e quiméricas que não são oriundas do
mundo exterior. [...] O lado escuro do maternal terrível assume a forma de
monstros [...] assim como dos pesadelos de nossas noites individuais -, as
figuras de bruxas e vampiros, fantasmas e espectros nos atemorizam, todas
elas igualmente sinistras. [...] Da mesma forma como o mundo, a vida, a
natureza e a alma são vivenciadas como femininas geradoras e nutridoras,
acolhedoras e protetoras, seus opostos também são percebidos na imagem
do feminino e, para a humanidade, a morte e a destruição, o perigo e a
penúria, a fome e o desamparo aparecem como impotência diante da Mãe
sinistra e terrível. (1974, p. 134).

A possessão pelos aspectos da Mãe Terrível pode ter consequências
desastrosas para o indivíduo. Segundo Whitmont:
Quando os arquétipos não são reconhecidos, têm o poder de destruir não
só pessoas, mas nações inteiras [...]. Como disse Jung, quando um
arquétipo é constelado no inconsciente e não passa pela compreensão
consciente, a pessoa é possuída por ele e forçada a cumprir sua meta total.
(1942, p. 47).

Faz-se necessário ressaltar que tanto o caráter elementar quanto o caráter de
transformação aparecem na manifestação da Grande Mãe Bondosa e da Mãe
Terrível, isto é, embora prevaleça a luz ou a escuridão, os dois aspectos estão
presentes no arquétipo, assim como em sua constelação. Dessa forma, às vezes a
Mãe Boa terá de buscar elementos da Mãe Má para que o filho se descole dela e
possa se desenvolver. Da mesma maneira, a Mãe Terrível pode carregar elementos
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positivos em si, gerando um mal estar que provocará o movimento para o
desenvolvimento da personalidade e para a transformação.
Ao longo da história da humanidade, o materno foi bastante representado nas
artes,

na

mitologia,

nas

religiões,

criando

símbolos

que

permitem,

na

contemporaneidade, compreender de modo mais amplo o funcionamento psicológico
e arquetípico, pois segundo Neumann (1968, p. 13): “As imagens simbólicas do
inconsciente são a fonte criativa do espírito humano, em todas as suas realizações”.

4.5. REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS DO FEMININO
IMAGEM 45 – Imagens arquetípicas

Disponível em: http://todamulheresagrada.com/o-que-o-sagrado-feminino-nao-e/

As imagens simbólicas constituídas no inconsciente representam as
tonalidades da vida psíquica emocional. As emoções falam daquilo que é mais
profundo no ser humano, por isso são carregadas de energia, que invade o
consciente através das imagens, de seu dinamismo e de seus efeitos sobre o
indivíduo. Essas imagens são arquetípicas, povoam o inconsciente coletivo desde
tempos imemoriais, e carregam em si conteúdos míticos que traduzem os dramas
existenciais individuais. Consoante Jung:
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Imagem e significação são idênticas. Quando a imagem se configura,
também a significação torna-se clara. De fato, as imagens arquetípicas não
necessitam de interpretação: elas retratam sua própria significação. [...] As
imagens simbólicas, com suas múltiplas faces, exprimem os processos
psíquicos de modo mais preciso e muito mais claramente que o mais claro
dos conceitos. O símbolo não só transmite a visualização dos processos
psíquicos, mas também, e isso é importante, a re-experiência desses
processos. (apud SILVEIRA, 2001, p. 87).

Desde tempos remotos, os símbolos foram o instrumento utilizado pelo
humano para representar seu mundo interior. Alguns desses símbolos, quando
plasmados ainda na atualidade, possuem a mesma significação: são manifestações
da Grande Mãe e de seus efeitos benévolos ou terríveis. São exemplos:
❖ O Vaso
IMAGEM 46 – O Vaso

Disponível em: http://arte-na-idade-da-pedra-blog.tumblr.com/post/30067058154/
deusa-m%C3%A3e-do-neol%C3%ADtico-a-figura-animal-dos-vasos

Conforme Silveira, o significado do vaso está profundamente ligado ao
feminino:
Foi a mulher do período neolítico que deu forma em barro aos primeiros
vasos. Nos tempos arcaicos, o vaso, como veículo de ação mágica, tinha
importante papel nos rituais da Grande Deusa e era mesmo a ela
identificado. Essa identificação estava profundamente enraizada nas antigas
concepções religiosas da maior parte do mundo. [...] A fórmula simbólica
universal para o período arcaico da humanidade poderá ser sintetizada pela
igualdade mulher, vaso, mundo. Essa fórmula básica do estágio matriarcal,
isto é, da etapa na qual o feminino prepondera sobre o masculino, o
inconsciente sobre o consciente. (2001, p. 102,103)
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❖ Vegetais e Animais
IMAGEM 47 – A Natureza

Disponível em: https://www.pinterest.ch/pin/758152918495516155/?lp=true

Como responsável por criar e reger a natureza, a Deusa também pode ser
associada simbolicamente ao mundo vegetal e animal:
Entre a Grande Mãe e o mundo animal não há hostilidade, quer a Grande
Mãe se relacione com animais selvagens ou com animais dóceis e
domesticados. Não só a psicologia o afirma, mas também a antropologia,
que correlaciona o feminino à agricultura e à domesticação de animais.
(ibidem, p. 103).

Dentre os símbolos da natureza vegetal, um dos principais é o da árvore,
como representação do gerar, nutrir, alimentar e proteger e servir como ponte que
leva ao Divino; e a terra, como representante do aspecto criativo do feminino. Já no
que diz respeito ao mundo animal, muitas são as suas representações, destacandose, dentre elas:
•

A Serpente: Simboliza morte, transformação, renascimento, como também
sabedoria, astúcia, prudência e, especialmente, símbolo sexual.
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IMAGEM 48 – A Serpente

Disponível em: https://giramundo-cirandeira.blogspot.com/2010/03/

•

O Gato: Símbolo da feminilidade, do aspecto noturno, da esquiva juvenil e do

ciúme maternal.
IMAGEM 49 – O Gato

Disponível em: https://www.pinterest.ch/pin/392305817530818428/?lp=true

•

A Vaca: Representação da generosidade, da nutriz e da amabilidade.
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IMAGEM 50 – A Vaca

Disponível em: https://ocosmopolita.net/2017/06/04/porque-a-vaca-e-sagrada-naindia-tudo-sobre-as-vacas-na-india/

•

Leoa e Tigre: Símbolo dos aspectos terríveis da deusa, representa a ira, a

devastação e o instinto devorador.
IMAGEM 51 – A Leoa

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/566679565590527591/?lp=true

•

O Urso: Representação dos instintos vorazes e predadores e da fixação

infantil na figura materna.
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IMAGEM 52 – O Urso

Disponível em: http://portal-dos-mitos.blogspot.com/2017/07/artio.html

❖ A Lua
IMAGEM 53 – A Lua

Disponível em:https://www.santuariolunar.com.br/a-deusa-triplice-e-as-fases-lunares/

Simboliza a dependência e o princípio feminino. Ela é associada aos ciclos
biológicos de nascimento, crescimento e morte, portanto, também se relaciona a
passagem de tempo. É sempre considerada em relação ao Sol, por isso representa
passividade e receptividade. Segundo Chevalier e Gheerbrant:
[...] A zona lunar da personalidade é esta zona noturna, inconsciente,
crepuscular de nossos tropismos, de nossos impulsos instintivos. É a parte
do primitivo que dorme em nós, vivaz ainda no sono, nos sonhos, nas
fantasias, na imaginação, e que modela nossa sensibilidade profunda. É a
sensibilidade do ser íntimo entregue ao encantamento silencioso de seu
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jardim secreto [...] refugiado no paraíso da infância, voltado sobre si mesmo,
encolhido no sono da vida – senão entregue à embriaguez do instinto [...].

❖ A Caverna
IMAGEM 54 – A Caverna

Disponível em: https://reformedforum.org/letter-hebrews-platonic-idealism-syncretismappropriation/

Representação do útero materno, simboliza a origem, o nascimento, o
mundo. Em tempos arcaicos, era um lugar sagrado, onde muitas cerimônias
de iniciação e rituais aconteciam. Ela também representava um retorno ao
útero, por isso, o símbolo possui aspectos sombrios, associados aos perigos
que podem insurgir do inconsciente.
❖ A CRUZ
IMAGEM 55 – A Cruz

Disponível em: http://www.cyprus.gov.cy/MOI/pio/pio.nsf/All
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Considerada a árvore cósmica, a cruz simboliza a mãe, a árvore da vida.
Assim como todos os símbolos quaternários, quando surge também pode significar
que há impulsos que precisam ser harmonizados, ordenados.
Existem outros inúmeros símbolos do arquétipo feminino, que infelizmente
não poderão ser destacados no presente estudo, mas que a pesquisa é
aconselhável, haja vista ser essencial o conhecimento profundo dos conteúdos
míticos para a compreensão da psique humana.

4.6. REPRESENTAÇÕES DA DEUSA NA MITOLOGIA
IMAGEM 56 – Várias formas da Deusa

Disponível em: https://iqoption.com/land/starttrading/en/?aff=31208&afftrack=terra_megaconv_new&clickid=f1a046c01d23c53032db1b886f7855a0

De acordo com Campbell, são funções psíquicas e culturais do mito:
A primeira [função] é aquela que chamo de função mística; desperta e
mantém no indivíduo uma sensação de reverência e gratidão para com a
dimensão de mistério do universo, não para que viva com medo dela, mas
para que reconheça sua participação nela, uma vez que o mistério de ser é,
também, o mistério de seu próprio ser. A segunda função da mitologia viva
é fornecer uma imagem do universo que esteja de acordo com os
conhecimentos de cada época, das ciências e dos campos de atuação das
pessoas às quais a mitologia se dirige. A terceira função da mitologia viva é
validar, endossar e imprimir as normas de uma dada ordem moral
específica, ou seja, da sociedade em que o indivíduo deve viver. E a quarta
é guiá-lo, passo a passo, nos caminhos da saúde, da força e da harmonia
espiritual ao longo de todo o desenrolar previsível de uma vida proveitosa.
(apud WHITMONT, 1982, p. 48).

110

Assim, pode-se afirmar que todo indivíduo tem seu mito pessoal, aquele que
mobiliza sua energia psíquica e o afeta. Conhecer a mitologia e entender a história
dos antepassados permite que esse mito pessoal seja desvelado, integrando-se à
consciência e permitindo o processo de individuação, que como já dito
anteriormente, é o processo autônomo pelo qual todo ser humano passa na sua
jornada de autoconhecimento e de autorrealização.
Na antiguidade, a deusa era a Senhora da vida, do tempo, de todas as coisas
terrestres e celestiais. Abaixo, lê-se uma reprodução de um de seus discursos:
Sou aquela que é a mãe natureza de todas as coisas, senhora e regente de
todos os elementos, progenitora inicial dos mundos, chefe dos poderes
divinos, rainha de todos que estão no inferno, soberana daqueles que
habitam o céu, manifesta através de uma só e única forma em todos os
deuses e deusas. Os planetas do céu, os ventos salutares que sopram do
mar e os silêncios lamurientos do inferno são dispostos segundo minha
vontade. Meu nome, minha divindade, é adorada em todas as partes do
mundo, de diversas maneiras, com costumes variados e segundo várias
denominações. Discurso da Deusa, APULEIO, O asno de ouro (ibidem, p.
59).

Portanto, ao longo do tempo, a deusa foi adorada através de vários rituais, e a
ela foram atribuídos diversos nomes e características, conforme tempo e lugar. Verse-ão alguns exemplos a seguir.
❖ Gaia
“No tempo em que o tempo ainda não tinha começado havia apenas Gaia, a linda Terra.”
(Lucy Coats).
IMAGEM 57 - Gaia

Disponível em: https://mitologiagrega.net.br/gaia-a-deusa-da-terra/

Na mitologia grega, Gaia é a Mãe-Terra, um elemento primordial cujo
potencial gerador é imensurável. Ela é a grande mãe: os deuses celestiais foram
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descendentes de sua união com Uranos (o Céu), os deuses marinhos de sua
união com Pontos (o Mar), os Gigantes de sua união com Tártaros (o submundo) e
as criaturas mortais foram crescendo ou nascendo de sua matéria terrena.
❖ Cibele
IMAGEM 58 - Cibele

Disponível em: http://arturjotaef-numancia.blogspot.com/2015/09/
cibele-mae-de-tudo-e-de-todos.html

Cibele é a Magna Mater, mãe dos mortos, da fertilidade, da natureza e da
agricultura. Seu mito originou-se na região centro-oeste da antiga Ásia Menor
(Anatólia), denominada Frígia e, atualmente, Turquia. Ficou conhecida como a “Mãe
Montanha”. Representa a deusa das cavernas, das muralhas, das fortalezas, da
natureza e dos animais selvagens e, portanto, a criadora da humanidade. Está
presente tanto na mitologia grega quanto na romana.
A deusa era adorada sob forma de pedra, uma vez que, segundo a lenda, ela
nasceu de uma pedra negra lançada dos céus.
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Segundo Chevalier e Gheerbrant, o culto de Cibele inspirou o imperador
Juliano (séc. IV d.C) a escrever uma prece que ficou bastante conhecida na época:
Ó Mãe dos deuses e dos homens,
Ó conselheira do Grande Zeus,
Deusa criadora da vida,
Sabedoria, Providência, Criadora das nossas almas,
Ó amante do grande Dioniso,
Concede a todos os homens a ventura
Cujo elemento capital é o conhecimento dos deuses. (2016, p. 237).

❖ Eurínome
IMAGEM 59 - Eurínome

Disponível em: https://lamitologiagriega.fandom.com/es/wiki/Eur%C3%ADnome_(Primigenia)

Protótipo da Deusa Criadora grega, seu nome significa algo como "aquela que
governa de longe". Ela também era chamada de a Grande Deusa, Mãe Primordial, a
Criadora do Universo, a Governante e Aquela Que Se Move Na Eternidade.
Em seu templo, era representada através da imagem de mulher com um rabo
de cobra presa com correntes de ouro. Segundo sua lenda, estava associada ao
mar e criou tudo o que existe a partir do vento.
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❖ Afrodite
IMAGEM 60 - Afrodite

Disponível em:https://www.hipercultura.com/mitos-deusa-grega-afrodite/

Foi uma das deusas mais adoradas da mitologia grega. Ela era a deusa do
amor, da beleza e do sexo. A deusa era conhecida pelos romanos como Vênus, e
geralmente era representada nua em pinturas e estátuas. Seu mito relata que a
deusa nasceu da espuma do mar. Ela é a representação simbólica da força
incontrolável da fecundidade, do desejo apaixonado que desperta a vida nos
indivíduos.
❖ Ártemis
IMAGEM 61 - Ártemis

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/346214290086177509/?lp=true
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A deusa era filha de Zeus e irmã de Apolo. Na mitologia romana ficou
conhecida como Diana. É considerada o oposto de Afrodite, castigando todo aquele
que se entrega à atração do amor. Representa os aspectos temíveis da deusa, pois
como caçadora que era, costumava massacrar animais dóceis. Está associada aos
ciclos da fecundidade e ao culto da Grande Mãe, devido ao seu papel de protetora
da vida feminina. Segundo autores supracitados:
[...] Ártemis simbolizaria o aspecto ciumento, dominador e castrador da
mãe. Com Afrodite, seu oposto, constituiria o retrato integral da mulher, tão
profundamente dividida em si mesma, que não foi capaz de reduzir as
tensões originadas por esse duplo aspecto de sua personalidade. As feras
que acompanham Ártemis em suas caminhadas são os instintos,
inseparáveis do ser humano; é importante que sejam dominados, a fim de
que se possa alcançar essa capacidade dos justos que, segundo Homero, a
deusa amava. (ibidem, p. 83).

❖ Atena
IMAGEM 62 - Atena

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/701435710689499679/

Deusa grega da sabedoria, virgem, protetora das crianças, guerreira,
inspiradora das artes, ficou conhecida na mitologia romana como Minerva. Era
representada ora pela serpente, ora pelo pássaro, símbolos que denotam um
caminho de evolução e de espiritualização:
[...] No decurso de sua história mitológica, mostra-se que a deusa só
alcançou a perfeição ao cabo de longa evolução, reflexo da evolução da
consciência humana. Atena apresentou mais de um traço de caráter
selvagem e bárbaro, capaz de contradizer a imagem que a deusa oferece
dela mesma, quando todos os elementos de sua rica personalidade foram
integrados numa harmoniosa síntese. (ibidem,p.96).

115

❖

Górgonas
IMAGEM 63 - Górgonas

Disponível em: http://gerimgq.pw/mitologiagregacirce-Arte-das-artes-t.html

As Górgonas representavam três monstros, três irmãs cuja cabeça era
rodeada de serpentes enfurecidas, dos lábios saíam presas de javali, as mãos eram
de bronze e possuíam asas de ouro. O nome de cada irmã era: Medusa, Euríale e
Esteno. Elas são representações simbólicas de:
[...] um inimigo a abater. As deformações monstruosas da psique são
devidas às forças pervertidas dos três impulsos: sociabilidade, sexualidade
e espiritualidade. Euríale seria a perversão sexual, Esteno a perversão
social; Medusa simbolizaria o princípio desses impulsos: o espiritual e o
evolutivo, mas pervertido em estagnação vaidosa. Só se pode combater a
culpabilidade originada da exaltação vaidosa dos desejos com um esforço
no sentido de realizar a justa medida, a harmonia. [...] Quem via a cabeça
de Medusa ficava petrificado. Não seria por refletir a Górgona a imagem de
uma culpa pessoal? Mas o reconhecimento da falta, no contexto de um
justo conhecimento de si mesmo, pode também perverter-se em
exasperação doentia, em escrúpulos paralisantes da consciência. (ibidem,
p. 476).

Conforme pôde ser observado, as manifestações do feminino percorrem o
inconsciente desde tempos arcaicos. As deusas escolhidas para ilustrar a amplitude
da Grande Mãe são apenas alguns dos muitos exemplos que poderiam ser citados,
e, simbolicamente, representam a dinâmica e os efeitos desse arquétipo na psique.
Se a memória das histórias conhecidas desde a infância for acessada,
lembrar-se-á de muitos Contos de Fadas, nos quais a figura da bruxa, da madrasta e
das irmãs más representa, assim como nos mitos, a sombra do arquétipo da Grande
Mãe. Da mesma forma, a jovem princesa, em todo seu aspecto solar, representa a
heroína em sua jornada de individuação.
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Portanto, cada uma dessas deusas pode, em algum momento da jornada
individual, emergir através de imagens que afetarão o sujeito. Isso ocorre para que o
indivíduo entre em contato com seus elementos psíquicos claros e sombrios,
conquistando uma maior adaptação à vida e ao meio social, pois segundo Jung:
[...] Pela assimilação da sombra, o homem como que assume seu corpo, o
que traz para o foco da consciência toda a sua esfera animal dos instintos,
bem como a psique primitiva ou arcaica, que assim não se deixam mais
reprimir por meio de ficções e ilusões. (Jung, 1971, p.125).

4.7. REPRESENTAÇÕES DA DEUSA EM ALGUMAS RELIGIÕES
IMAGEM 64 – Templo de Deméter e Perséfone

Disponível em: https://www.deldebbio.com.br/a-deusa-demeter-e-os-misterios-eleusis/

❖ Os Mistérios de Elêusis

Dentre o pluralismo religioso na Grécia Antiga, destaca-se um ritual que ficou
conhecido como “Os Mistérios de Elêusis”. Em Elêusis, que fazia parte da cidade de
Atena, os gregos se reuniam para cultuar a deusa Deméter e sua filha CorePerséfone. Segundo Chevalier e Gheerbrant:
[...] deusa maternal da terra, Terra-Mãe, cujo culto remonta à mais remota
Antiguidade, e se reveste dos maiores mistérios, Deméter ocupa o centro
dos mistérios iniciáticos de Elêusis, que celebram o eterno recomeçar, o
ciclo das mortes e renascimentos, no sentido provável de espiritualização
progressiva da matéria. Ela dá a luz a Perséfone, filha única, que foi raptada
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por Hades, e se tornou rainha dos infernos. [...] Mãe e filha são invocadas
juntas no culto, para assegurar a sobrevivência das almas no mundo dos
mortos. [...] Deméter simboliza, com efeito, uma fase capital na organização
da terra: a passagem da natureza à cultura, do selvagem ao civilizado.
(2016, p. 328).

Os mistérios, assim como outras religiões da antiguidade, não tinham
doutrinas e dogmas pré-estabelecidos. Eles eram muito mais emocionais do que
racionais, expressando o que o homem antigo sentia em seu íntimo. A adoração às
duas deusas está inicialmente relacionada com a agricultura, pois o mito narra que
Deméter fez com que a terra vivesse grande seca e nada frutificasse quando sua
filha foi sequestrada. E que, só quando Hades permitiu que a filha passasse parte do
ano com a mãe, a terra voltou a florescer. Para aqueles homens, a sobrevivência
dependia de campos férteis, por isso ser agraciado pelas deusas significava vida em
abundância.
Essa tradição religiosa ficou conhecida como mistérios devido ao fato de que
tudo que ocorria no templo era segredo. Os participantes não podiam compartilhar
do que faziam, viam ou ouviam com ninguém. Acredita-se que a iniciação aos
mistérios de Elêusis estava interligada com a crença de que Deméter era a “deusa
humana”, aquela que havia perdido a filha e sofrido a mesma dor que os humanos
sentiam. Sendo assim, ela era, entre todos os deuses, a mais próxima das emoções
humanas. Isso pode ser observado no Hino Homérico a Deméter:
[...] Ecoaram os cumes da montanha e as profundezas do mar,
pela voz imortal e a ouvia a soberana mãe.
Dor aguda então tomou-lhe o coração. Com as mãos
Arrancou a matilha ao redor dos cabelos imortais e
Lançou sobre ambos os ombros um escuro véu,
E atirou-se como um pássaro sobre o sólido e sobre o líquido
Procurando-a. [...]
Vagava sobre a terra, tendo tochas acesas nas mãos;[...]
Dor mais maligna e terrível o ânimo da deusa invandiu;[...]
Afastando-se da assembleia dos deuses e do alto Olimpo,
Partiu para as cidades e para os campos opulentos dos homens,
Dissimulando a aparência por muito tempo.
(MASSI, 2001, p. 11, 12).

Por se aproximar das fragilidades humanas, posteriormente, ela passa a ir
além da necessidade de obter boas colheitas. O homem antigo passa a cultuá-las,
mãe e filha, como aquelas que podem livrá-los de Hades, isto é, do mundo dos
infernos, garantindo, assim, a salvação pessoal.
É exatamente essa noção que aparece bastante fixada e reforçada a todo
ano nas iniciações aos Mistérios, os rituais iniciáticos das duas deusas,
Deméter e sua filha Core-Perséfone, preparavam os homens e mulheres
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para as provocações da vida e da morte. Tão bem fixada, essa ideia
perdurou durante anos. (GUEDES, 2009, p.97, 98).

Assim, antes do fortalecimento das ideias e crenças patriarcais, o ser humano
buscava a salvação individual no culto a essas deusas, mãe e filha, cuja
representação afirma-se como “símbolo dos desejos terrestres justificados, que
encontram satisfação graças ao esforço engenhoso do intelecto servidor, o qual,
cultivando a terra, permanece assim mesmo acessível ao espírito”. (CHEVALIER E
GHEERBRANT, 2016, p. 329).
❖ A Virgem Maria
IMAGEM 65 – A Virgem Maria

Disponível em: https://padrepauloricardo.org/blog/o-credo-da-virgem-maria

Todo simbolismo da mãe pode ser aplicado também à Igreja, como lugar de
abrigo, refúgio e proteção. No cristianismo, a maior representante do arquétipo da
Grande Mãe é a Virgem Maria. O estado virginal significa aquilo que não foi
manifestado, o não-revelado. Os autores acima referenciados afirmam que:
A sabedoria faz alusão ao pássaro que sobrevoa as águas primordiais. [...]
Essas águas virginais tornar-se-ão fecundas, isto é, com vida, graças a este
pássaro (Espírito Santo, Sabedoria, Virgem) que parece chocá-las, revelálas, manifestá-las. [...] O símbolo da Virgem [...] designa a alma na qual
Deus recebe-se a si mesmo, gerando-se em si mesmo, pois só ele é. A
Virgem Maria representa a alma perfeitamente unificada, na qual Deus
tornou-se fecundo. Ela continua virgem, pois continua intacta em relação a
uma nova fecundidade. [...] A virgem Mãe de Deus simboliza a terra
orientada para o céu, que se torna também uma terra transfigurada, uma
terra de luz. Daí vem o seu papel e a sua importância no pensamento
cristão, enquanto modelo e ponte entre o terrestre e o celeste, o baixo e o
alto. (ibidem, p. 962).
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Portanto, a Mãe de Jesus pode ser considerada como a deusa que nasce de
um pensamento já intelectualizado, cuja preocupação é retirar todos os aspectos
sombrios do arquétipo feminino, deixando apenas sua benevolência. A Virgem
Maria, a princípio, não deveria ter um papel de destaque no cristianismo. Entretanto,
a tríade Pai, Filho, Espírito Santo, que exclui totalmente o feminino, não foi suficiente
para o imaginário popular. Dessa forma, a Igreja buscou incluir uma figura feminina
sem máculas, afastando-se das deusas dos antepassados.
❖ Iemanjá
IMAGEM 66 – Iemanjá Rainha do Mar

Disponível em: https://www.pinterest.fr/pin/460704236875816802/

Dentro do politeísmo das religiões afro-brasileiras, a deusa Iemanjá é
considerada a Grande Mãe do mar e do lar, sendo respeitada por sua autoridade,
superioridade e domínio. Manifesta-se como mãe protetora, maternal e dedicada,
entretanto também pode ser ciumenta e autoritária. Aquilo que diz é lei e deve ser
obedecido, seja ou não considerado justo, pois sua função é manter a ordem custe o
que custar.
No âmbito dessa tradição religiosa considera-se que toda pessoa tem um
santo em particular, que age como uma espécie de “anjo da guarda”, “de guia dos
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caminhos”. Com a passagem do tempo, os filhos desses santos adquirem
características similares. Os filhos de Iemanjá são considerados generosos, porém
intempestivos.
Portanto, nas religiões afro-brasileiras, o culto à deusa compreende os seus
aspectos opostos, de luz e sombra. Quando constelada, ela pode representar o
mundo submerso no inconsciente, uma vez que ela domina as águas, que são
símbolo da dinâmica da vida, pois tudo nasce dela e a ela retorna.

4.8. REPRESENTAÇÕES DA DEUSA NAS ARTES
Ao longo da história da humanidade, a Grande Mãe foi representada das mais
diversas formas e por meio de inúmeras técnicas artísticas. Esse estudo
monográfico limitar-se-á a trazer algumas imagens apenas a título de ilustração do
arquétipo, uma vez que o tema perpassa pelo imaginário e pelo inconsciente
coletivos, mas ultrapassa as questões específicas da História da Arte, e sua
iconografia não é o tema central deste estudo.

❖ Esculturas
IMAGEM 67 - Mãe e Criança – Wilhelm Lehmbruck

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/
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IMAGEM 68 - Jovem Mãe na gruta – Rodin

Disponível em:https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-efilhos/

IMAGEM 69 - Mãe e Filho – Henri Moore

Disponível em:https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/
IMAGEM 70 - Mãe – Fernando Botero
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Disponível em:https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/

IMAGEM 71 - Pietà, Michelangelo Buonarroti

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos
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IMAGEM 72 – Maman – Louise Bourgeois

Disponível em: https://curiator.com/art/louise-bourgeois/maman-1

❖ Pinturas
IMAGEM 73 - Mãe e Filho - Pierre Auguste Renoir

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos
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IMAGEM 74 - Mulher e Criança – Candido Portinari

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/
IMAGEM 75 - Maternidade – Cicero Dias

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/
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IMAGEM 76 - Pietà (depois Delacroix), 1889, Vincent van Gogh

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/

IMAGEM 77 - Maternidade – Emilio di Cavalcante

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/
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IMAGEM 78 - Mãe com Crianças e Laranjas – Pablo Picasso

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/
IMAGEM 79 - Mãe e Filho – Claude Monet

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/
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IMAGEM 80 - Mãe e Filho – Gustave Klimt

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/

IMAGEM 81 - Madona do Pintassilgo, 1507, Rafael Sanzio

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/
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IMAGEM 82 - Noite dos Pobres – Diego Rivera

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/retrato-de-maes-e-filhos/
IMAGEM 83 – A minha ama e eu ou Eu a mamar

Livro Kahlo, 2006, p. 47
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IMAGEM 84 – O Hospital Henry Ford ou A Cama Voadora

Livro Kahlo, 2006, p. 37

IMAGEM 85 – Moisés ou O Núcleo da Criação

Livro Kahlo, 2006, 74.
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IMAGEM 86 – O Abraço Amoroso entre o Universo, a Terra (México), Eu, o Diego e o Señor Xólotl

Livro Kahlo, 2006, p.77.

❖ Gravuras
IMAGEM 87 – The bad mother

IMAGEM 88 – Umbilical Cord

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/56506170308683841/?lp=true
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IMAGEM 89 – Do not abandon me opening ceremony

IMAGEM 90 – Mother

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/56506170308683841/?lp=true

4.9. O RETORNO A GRANDE MÃE E O MAL DE ALZHEIMER
IMAGEM 91 – O fim ou o começo

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/453315518714461681/

Como pôde ser observado até agora, o arquétipo da Grande Mãe é a
representação do ser primordial, aquele que nasceu de si mesmo e que deu origem
a todas as coisas que existem no universo. Consoante Witmont a deusa é:
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[...] ao mesmo tempo mãe e filha, donzela, virgem, meretriz e bruxa. É a
senhora das estrelas e dos céus, a beleza da natureza, o útero gerador, o
poder nutriente da terra, a fertilidade, a provedora de todas as
necessidades, e também o poder da morte e o horror da decadência e da
aniquilação. Dela tudo procede e a ela tudo retorna. (1942, p. 60).

O retorno como sinônimo da morte, da finitude da matéria, é um tema que
permeia o inconsciente humano em todas as gerações. O ser humano primitivo não
sabia explicar a origem do nascimento, assim como sentia um temor avassalador ao
constatar a finitude da vida. A maioria dos povos, de todos os lugares e tempos do
mundo, criaram rituais para sacralizar a morte, esperando que essa fosse como a
representação da natureza, apenas um retorno à terra para em seguida renascer.
Conforme Chevalier e Gheerbrant:
Todo símbolo cósmico, todos os passos espirituais e os símbolos que lhes
são comuns, como o labirinto, a mandala, a escada ou a alquimia, indicam
um retorno ao centro, à origem, ao Éden, uma reintegração da manifestação
do seu princípio. [...] É o retorno do dia e a emancipação das trevas. [...]
retorno à indiferenciação, ao embrião, à matriz (útero), à origem dos
tempos[...], à mãe, à indistinção primordial [...], à via espiritual que conduz a
unidade. [...] Exprime-se na iconografia do uroboro, imagem do Uno – o
Todo; sua forma circular, símbolo do mundo, é também uma alusão ao
princípio do encerramento ou ao segredo hermético. Exprime, além disso, a
eternidade, concebida sob o aspecto de um eterno retorno. (2016, p. 779,
780).

Embora a morte seja a única certeza que a vida humana oferece, a
consciência dela é algo aterrorizante para grande parte dos indivíduos. Talvez isso
explique porque o jovem sinta que a vida é eterna e não se preocupe com o futuro.
Porém, na posição oposta, quanto mais velho o sujeito, mais clara é a sua visão
sobre o encurtamento do porvir. Esse fato pode representar um intenso desejo de
viver e de celebrar, como também o sentimento de estar à deriva, perdendo tudo
aquilo que dava significado à existência e, posteriormente, o surgimento de um
desejo inconsciente de naufragar pode se apossar da psique. Segundo Jean
Maisondieu (2001, p. 07), “[...] a velhice está submetida a uma “tempestade
existencial” em decorrência do confronto com a morte, agravada pelas condições da
existência nos dias de hoje”.
Pode-se afirmar que a ideia da morte na velhice é algo palpável, haja vista
que começa a se manifestar através das inúmeras perdas que essa fase da vida
acarreta. A princípio, a perda se manifesta na percepção do seu próprio corpo: já
não se possui a energia física da juventude; a imagem devolvida pelo espelho nem
de longe faz o indivíduo recordar de quem era; aos poucos a autonomia vai

133

diminuindo e com ela as possibilidades de ir e vir. A escritora Simone de Beauvoir
descreve a percepção que teve de si mesma ao se perceber velha:
Me detenho, estupefata à vista do meu rosto. Pois abomino minha
aparência de hoje: as sobrancelhas caídas sobre os olhos, a rotundidade
das bochechas, e esse ar de tristeza em torno da boca que vem com as
rugas... Sim, é chegado o momento de dizer: Nunca mais! Nunca mais um
homem. Agora não é só meu corpo, é minha imaginação que aceita isso. É
esquisito não ser mais um corpo. A estranheza disso me enregela o sangue.
Mas o que dói é não sentir desejos novos. (BEAUVOIR).VII

Como visto, as perdas são sentidas também nas emoções. Aprende-se a se
despedir dos desejos, da atração sexual que o corpo causava e também, cada vez
mais, dos entes queridos: amigos, esposo (a), parentes e, se a ordem cronológica
não prevalecer, até de filhos e netos. Infelizmente, essas perdas contínuas podem
se estender aos pertences e a própria casa, quando o indivíduo precisa aceitar viver
com parentes ou, de forma ainda mais drástica, a ser institucionalizado.
De acordo com Witmont, desde os primórdios o ser humano foi levado a
entender que a vida é um processo de ganhos e perdas:
· [...] para que a vida pudesse prosseguir e renovar-se teria também que ser
destruída; a alegria de viver e a dor de destruir são mutuamente
interdependentes. A experiência da plenitude da vida é o êxtase. Assim o é
também a experiência da morte e da destruição (mesmo que esse último
tipo de êxtase esteja enterrado sob a camada de ansiedade pela
preservação da vida). Segundo a visão mágico-mitológica, nada passa a
existir sem que algo equivalente tenha deixado de existir. Portanto, toda
criação requer um sacrifício. Talvez possamos escolher como e quando
sacrificar e, às vezes, até mesmo o que eliminar; mas não podemos evitar o
sacrifício em si. Somos motivados não só pela ânsia de viver, mas também
por uma ânsia irresistível de desfazer e destruir, pela ânsia da morte. (1942,
p. 74).

O sacrifício ao qual o autor se remete eram oferecidos a grande Deusa em
rituais que geralmente continham um símbolo da vida e da morte, como, por
exemplo, um bode expiatório. O primitivo entendia que aquela que era a
representação do Bem e tinha o poder de resguardá-lo de todo o mal, era também
constituída do Mal. Essa representação arquetípica permanece no inconsciente
coletivo do homem moderno, especialmente do velho, uma vez que a iminência da
morte pode perturbar a psique, representando a manifestação da Grande Mãe
Terrível. Para Neumann:
Os “mistérios da morte” abrangem não só os ritos das deusas da morte e
dos mortos, mas todos os costumes fúnebres e símbolos relacionados ao
VII

Disponível em:
https://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=4015&titulo=Simone_de_Beauvoir:_da_velh
ice_e_da_morte Acessado em 21/03/2019.
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sepultamento e os cuidados devido aos mortos; todos os sacrifícios que
levam à morte – por exemplo, a fecundação da terra pelo sangue – e várias
outras crenças, onde, por exemplo, se incluem as deusas da guerra e da
caça. [...] Apoiam-se na função devoradora-aprisionadora, que retoma para
si novamente a vida e o indivíduo. O útero, nesse caso, torna-se a
mandíbula devoradora [...]. (1974, p. 70).

É possível, portanto, constatar quão intensa é essa experiência arquetípica
para todo ser humano e mais ainda para as mulheres, cuja própria estrutura
biológica e vivências da menstruação e da gravidez as aproximam psiquicamente do
universo mítico do Grande Feminino:
Devemos distinguir, nesse ponto, a vivência do caráter de transformação
pelo homem da vivência que a mulher tem de si mesma. Acima de tudo, a
mulher vivencia o seu caráter de transformação de forma natural e irrefletida
durante a gravidez, na relação com o crescimento do bebê e na hora do
parto. [...] Os mistérios de transformação da mulher são, essencialmente,
ligados ao sangue e conduzem-na à experiência pessoal de sua própria
fecundidade. (ibidem, p. 40).

Vivenciar na psique e na biologia a passagem da vida e com ela o retorno ao
Grande Poder, que é ao mesmo tempo venerado e temido, não é algo que se
enfrenta sem sofrimento ou pelo menos receio. No entanto, se essa experiência com
o “divino” é inevitável, a forma como se lidará com ela não o é:
O sacrifício aparece como tema central da maior parte das cosmogonias
mitológicas. A psique não-pessoal percebe o sacrifício como o cerne do
processo criativo e como uma condição fundamental para cada novo passo
no desenvolvimento da vida. Toda evolução corresponde a uma involução,
todo pico exige um desfiladeiro. Para.cada partícula de matéria há uma de
anti-matéria. Todo esforço consciente convoca uma força inconsciente
correspondente; todo suposto bem está compensado por algum mal. Por
sua vez, o mal que foi acolhido e apropriadamente sofrido pode, por sua
vez, trazer bem. [...] A perda é inevitável para que haja ganho. Não escolher
significa não participar do processo de vida. (Em si, isso pode ser de fato
uma escolha, uma renúncia, em nome de um outro ganho, talvez espiritual.)
Consciente ou inconscientemente, a perda e a destruição são escolhidas
em termos de um objetivo desejado. Exercer conscientemente a escolha
pessoal do sacrifício significa conflito e dor. As marés acontecem segundo
um ritmo que lhes é inerente, independente do que façam os homens.
Nossas escolhas conscientes, porém, oferecem-nos a oportunidade de
utilizarmos a limitada liberdade de que dispomos. As escolhas constituem o
crescimento e a diferenciação da consciência. Como diz um antigo ditado
judeu: "O homem existe para escolher". . Abundantes evidências atestam
que essa dinâmica é essencial à vida, inclusive no nível biológico. Há uma
circulação interminável de idas e vindas que rege toda a natureza e toda a
existência. A vida requer a renovação por meio da dissolução, da
eliminação e da reconstrução. O resultado desse Grande Círculo é a
organização e a diferenciação de estruturas e da consciência. (WITMONT,
1942, p. 74, 75).

No entardecer da vida, diante de todos os desafios que se impõem, o
indivíduo precisa acessar sua criatividade para permanecer saudável biológica e
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psiquicamente, já que o contrário disso representa uma mente se consumindo em
hostilidade contra si mesma. Diante da irrupção de um arquétipo, o inconsciente
pode se apossar da consciência, causando danos até mesmo irreversíveis, uma vez
que o sujeito, ao distanciar-se do significado do mito constelado, pode chegar “a
perda do contato com a estruturação arquetípica, o que significa desintegração”.
(WITMONT, 1942, p. 48). Verificar-se-á mais detalhadamente essa possibilidade nos
subitens a seguir.

4.9.1. ASPECTOS PSICOLÓGICOS
IMAGEM 92 – O anseio pelo retorno

Disponível em:https://br.pinterest.com/pin/519321400758230880/?lp=true

É evidente que a vida se inscreve de modo ímpar para cada pessoa, e que
isso se deve tanto a maneira como esse se relaciona consigo e com o outro, quanto
às forças culturais e sociais que influenciam toda uma maneira de ser, pensar e
sentir.

Esses

múltiplos

aspectos

da

jornada

individual

não

devem

ser

desconsiderados quando se está diante de um sujeito demenciado, pois ainda se a
ciência conseguisse fechar um diagnóstico das causas da enfermidade, não seria
razoável desconsiderar os aspectos subjetivos que levaram o indivíduo a sofrer
desse mal.
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Como mencionado anteriormente, o estereótipo da velhice em nada contribui
para que o sujeito chegue a essa fase com ânimo e esperança de usufruir de
qualidade de vida. São inúmeros os desinvestimentos pelos quais o longevo passa,
principalmente no Brasil, onde a desigualdade social é alarmante. Para muitos
idosos, a velhice representa o desamparo, a solidão, a rejeição social e às vezes até
familiar, limitações das mais variadas espécies, como: cognitivas, motoras,
financeiras e culturais, dentre outros fatores que provocam a desesperança.
Beauvoir afirma que:
O mundo à minha volta mudou: tornou-se menor e mais estreito. Não há
mais curiosidade, a loucura já não é 'sagrada', as multidões perderam a
faculdade de me intoxicarem. A juventude, que um dia me fascinou, não
parece mais hoje que um prelúdio da maturidade... é como se o presente
tivesse sido deixado à margem da estrada.VIII

Outrossim, há um assunto quase que proibido nesse estágio: a proximidade
do fim. A autora supracitada define o sentimento diante da ideia da morte:
A morte da gente está dentro de nós, mas não como o caroço no fruto,
como o sentido da nossa vida. Dentro de nós, mas estranha a nós, como
um inimigo, como uma coisa a temer. Nada mais importa. Meus livros, as
crianças, as cartas que recebo, as pessoas que me falam sobre eles, tudo o
que, de outro modo, me daria prazer, fica totalmente vazio... A morte se
tornou presença íntima para mim [...] me possuiu. Essa possessão tem um
nome: velhice.

Assim como o estranhamento causado pela ideia da finitude, o Mal de
Alzheimer, durante muitos anos, foi um assunto do qual quase ninguém queria tratar,
talvez porque para o ser humano racional seja pesaroso pensar em perder a razão.
Felizmente, hoje são numerosas as pesquisas científicas que investigam as causas
e procuram a cura para essa doença que cresce vertiginosamente no Brasil e no
mundo inteiro. Uma dessas pesquisas está relacionada à área de Psicopatologia
Fundamental, que vem a ser definida como:
O termo psicopatologia reúne conceitos provenientes de três palavras dessa
origem: psique, que derivou-se em psique e psiquismo; pathos, que resultou
em paixão, sofrimento excesso; e logos, da qual se derivaram lógica,
discurso narrativa. Assim, a psicopatologia seria um discurso sobre a paixão
que se manifesta no psiquismo, um discurso sobre o sofrimento psíquico. A
Psicopatologia Fundamental não estaria interessada na descrição e
classificação da doença mental, mas naquilo que sobre seu sofrimento, sua
paixão e seu excesso expressa o doente; expressão de uma subjetividade
que é capaz de através do relato, da narrativa, da expressão, transformar
esse sofrimento em experiência que sirva para si mesmo e para os
outros[...] (GOLDFARB, 2004, p. 183).
VIII

Disponível em:
https://www.digestivocultural.com/colunistas/coluna.asp?codigo=4015&titulo=Simone_de_Beauvoir:_da_velh
ice_e_da_morte Acessado em 23/03/2019. Acessado em 23/03/2019.
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Dessa forma, a Psicopatologia fundamental compreende que as doenças
neurodegenerativas,

como

o

Alzheimer,

devem

ser

tratadas

de

forma

multidisciplinar, considerando a subjetividade do sujeito. Entende-se, por esse viés
de pesquisa, que a demência também pode emergir devido a um sofrimento
psíquico, já que nem todos os pacientes possuem lesões cerebrais aparentes.
Existe, portanto, a possibilidade de um sofrimento causar um processo de
regressão da energia psíquica, levando o sujeito a um mergulho no inconsciente
coletivo e à constelação de conteúdos simbólicos inerentes ao arquétipo primordial
da Grande Mãe. Essa hipótese pode ser ratificada pelo que afirma Neumann:
Considerando que arquétipo é fascinante para a consciência e que a sua
dinâmica é extremamente superior à daquela, quando o ego-consciência se
aproxima do pólo (no gráfico abaixo) não só é atraído por este, como
também é facilmente dominado. Isso leva a uma possessão pelo arquétipo,
a uma desintegração da consciência e a uma perda do ego. (1974,p. 74).

IMAGEM 93 – Domínios da Grande Mãe

Livro A Grande Mãe, 1974
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Como é possível verificar no gráfico, a doença e a morte fazem parte do
domínio da Grande Mãe Terrível. Ao irromper na consciência, ela pode fazer com
que o indivíduo se perca de si mesmo, havendo uma imersão total do ego no
inconsciente primitivo, isto significa que:
No nível mágico ou instintivo só existe o aqui e agora. Ele tudo contém. O
passado, o presente e o futuro não estão diferenciados. Não há dentro e
fora; corpo, mente ou psique; o eu e o outro. O que nossa consciência
racional separou em mundos interior e exterior é psicologicamente
equivalente. (WHITMONT, 1982, p. 62).

Assim, para o sujeito que se percebe idoso e não quer pensar sobre isso, pois
lhe causa grande sofrimento e comoção, é provável que o melhor seja esquecer-se
de tudo: de suas memórias, de seus entes, de seu bairro, casa, cidade. Viver
mergulhado no nível mágico, onde não existe culpa ou vergonha, pois o ego
retornou ao estágio de incesto urobórico, que se define como:
[...] uma forma de penetração na mãe, de união com ela. [...] A ênfase no
prazer e no amor não é ativa, mostrando-se mais como desejo de se
dissolver, de ser absorvido. É um deixar-se tomar passivamente, um
submergir no pleroma, um perecer no oceano do gozo e morrer no amor. A
Grande Mãe acolhe dentro de si o infantilmente pequeno e, repetidas vezes,
a morte está sob o signo do incesto urobórico, da dissolução final da união
com a mãe. (MACIEL, 2000, p. 48).

Portanto, embora a doença possa ser considerada como a arte de perder,
pois se perde gradativamente tudo aquilo que se conquistou, tudo aquilo que se é,
pode-se afirmar que inconscientemente ela representa um ganho, uma escolha, um
sacrifício oferecido a Grande e poderosa Mãe, que recebe seus filhos em seu colo
como bebês, livres dos conflitos causados pelo ego. Segundo Whitmont, “o feminino
não se interessa pelo obter, pelo pensar. Não é heroico nem rebelde, existe no aqui
e no agora e no fluxo infinito”. (1982, p. 27).
Desse modo, ser penetrado pela mãe pode representar que o herói não
conseguiu se rebelar, e continuar enfrentando os desafios de sua jornada de
individuação, mas que contrariamente, entregou-se de modo inconsciente à energia
psíquica dos instintos, desejando ser uno com ela, num ciclo infinito e eterno, cuja
dor e a morte não existem, pois segundo Jung:
A doença é um ato autonomamente criativo, uma função do imperativo da
psique de crescer e se desenvolver tendo de proceder em circunstâncias
anormais. [...] Por quaisquer dificuldades (fraquezas ou lacunas
constitucionais, educação deficiente, experiências desagradáveis, atitude
subjetiva imprópria) o [sujeito] tenta subtrair-se às dificuldades que a vida
traz consigo. [...] a doença é uma comunicação simbólica do inconsciente e
indica onde o paciente emperrou nos seus esforços de satisfazer as
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demandas do programa arquetípico da vida. (apud STEVENS, 2012, p. 138,
142).

4.9.2. MANIFESTAÇÕES DO SIMBOLISMO NO CORPO
IMAGEM 94 – Corpo Simbólico

Disponível em: https://claquetes.wordpress.com/2011/03/19/memoravel-o-curioso-caso-de-benjaminbutton/

No estágio avançado da doença, o indivíduo com Alzheimer passa por um
processo de regressão não somente psíquica, mas também física. São variadas as
manifestações dos sintomas em cada indivíduo, mas a perda da coordenação
motora, levando o idoso à incapacidade de se locomover é comum. A capacidade de
falar e de escrever também pode ser perdida, muitas das vezes sendo possível a
comunicação só por meio de linguagem corporal restrita. Com o tempo, também é
comum a atrofia muscular, o que impede o paciente de deglutir, de limpar-se,
tornando-o completamente dependente de cuidados externos. A fisioterapia é
fundamental para esses pacientes, pois a tendência do corpo é enrijecer e voltar à
posição fetal.
No filme O Curioso Caso de Benjamin Button, drama estadunidense lançado
em 2008, baseado em um conto homônimo lançado em 1921 pelo escritor F. Scott
Fitzgerald, é narrada a história de um bebê que nasce com características e
doenças de uma pessoa idosa e é abandonado pelo pai numa instituição asilar. A
cada ano que se passa, ele cresce e vai se tornando mais bonito, com caraterísticas
de um jovem saudável. Vive sua vida normalmente, trabalhando, saindo com
amigos, apaixonando-se e até se tornando pai. Entretanto, conforme a passagem do
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tempo, ele rejuvenesce cada vez mais, até regredir à infância e ao estágio de colo,
momento em que a esposa precisa virar mãe dele e oferecer cuidados, segurança e
proteção. A cena final do filme mostra um pequeno e frágil bebê morrendo no colo
da mulher.
Esse filme pode ser considerado uma metáfora para o Mal de Alzheimer, o
qual da mesma forma que a ficção, regride o sujeito até o estágio infantil, tendo todo
seu corpo afetado pela doença, a ponto de precisar literalmente ser pego no colo
para movimentar-se de um lado para outro, para ser alimentado e para fazer sua
higiene de modo geral.
Apesar do prognóstico da doença não ser idêntico para todos que a possuem,
é fato que ele influenciará toda a rotina e decisões do doente e dos familiares.
Entretanto, é fundamental que haja uma distinção entre o doente e a sua história de
vida, pois como Jung ensinava:
Os diagnósticos clínicos são importantes pelo fato de proporcionarem uma
certa orientação, embora não ajudem o paciente. O ponto decisivo é a
questão da ‘história’ do doente, pois revela o fundo humano, o sofrimento
humano e somente aí pode intervir a terapia [...]. (2012, p. 136).

Dessa forma, compreende-se que muitos são os caminhos para conservar ao
máximo a saúde física e psíquica do paciente, mas nenhum deles deve
desconsiderar o sujeito que habita o corpo.
Em Arteterapia, várias são as possibilidades de estimular a criatividade, a
cognição e a autonomia do paciente, como será demonstrado no capítulo a seguir,
que relatará uma experiência prática de estágio com mulheres idosas com
Alzheimer.
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CAPÍTULO V
A ARTE DE SER FELIZ
IMAGENS 95 E 96 Vivacidade

Acervo Pessoal da Autora
A Arte de Ser Feliz
Houve um tempo em que minha janela se abria
sobre uma cidade que parecia ser feita de giz.
Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco.
Era uma época de estiagem, de terra esfarelada,
e o jardim parecia morto.
Mas todas as manhãs vinha um pobre com um balde,
e, em silêncio, ia atirando com a mão umas gotas de água sobre as plantas.
Não era uma rega: era uma espécie de aspersão ritual, para que o jardim não
morresse.
E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas de água que caíam de
seus dedos magros e meu coração ficava completamente feliz.
Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor.
Outras vezes encontro nuvens espessas.
Avisto crianças que vão para a escola.
Pardais que pulam pelo muro.
Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com pardais.
Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas no espelho do ar.
Marimbondos que sempre me parecem personagens de Lope de Vega.
Ás vezes, um galo canta.
Às vezes, um avião passa.
Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo o seu destino.
E eu me sinto completamente feliz.
Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas,
que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem,
outros que só existem diante das minhas janelas, e outros,
finalmente, que é preciso aprender a olhar, para poder vê-las assim.
Cecília Meireles
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No decorrer da vida em sociedade, as imagens que foram construídas de
instituições de longa permanência não são nem um pouco agradáveis. Geralmente,
remetem a lugares como colégios internos, hospitais psiquiátricos, presídios,
reformatórios, enfim, instituições que nenhum indivíduo vai por desejo próprio.
Provavelmente, também não existe ninguém que pense ou deseje terminar a vida
em um lar de idosos, distante de sua família, de seus pertences, de suas memórias,
recluso em um espaço fechado e regrado, sem nenhum espaço para a
individualidade.
Ainda assim, é cada vez maior o número de idosos institucionalizados, o que
torna importante a compreensão do funcionamento desse tipo de instituição. É o que
será demonstrado nesse capítulo, que relatará uma experiência de estágio em
Arteterapia, com duração de dez meses, realizada em uma ILPI particular com um
grupo de cinco idosas, das quais três possuíam a doença de Alzheimer. Essas
últimas são as figuras centrais desse estudo monográfico. Para preservar-lhes a
identidade, adotar-se-ão os codinomes: Vitória Régia, Girassol e Hortênsia.

5.1. PERFIL DA ILPI
IMAGEM 97 – A Solidão

Disponível em: https://istoe.com.br/o-abandono-dos-idosos-no-brasil/

A instituição na qual o estágio em Arteterapia foi realizado localiza-se na Zona
Norte da cidade do Rio de Janeiro. Seu prédio tem dois andares: o segundo
composto somente por quartos e o primeiro por sala, cozinha, copa, área, varanda,
um pequeno quintal, além de outros quartos. Os residentes dividem os quartos, que
geralmente possuem quatro camas.
Na sala, muitos sofás ocupam o espaço, e neles os idosos permanecem
sentados, sem nada para fazer, durante todo o dia. Não eram levados para a
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varanda para pegar um sol ou ver o mundo lá fora nem que fosse por trás das
grades do portão e das janelas.
Não foi observada muita integração entre os longevos. A maioria permanecia
em silêncio. A única distração era uma televisão ligada no canto da sala, que
transmitia o noticiário, cujas pautas eram em sua maioria entristecedoras.
Havia horários para comer e os pratos eram servidos pela copeira. Os
moradores não opinavam no cardápio, comendo sempre o que lhes era servido,
sendo geralmente sopa, mingau, pão e refresco.
As integrantes do grupo diziam acordar muito cedo por causa da hora do
banho, o que não as deixava nada satisfeitas, e o que também fazia com que
ficassem sonolentas durante o dia.
Também não havia nenhuma atividade física, além da fisioterapia semanal, e
a única estimulação cognitiva que recebiam, além da Arteterapia, era realizada uma
vez por semana por uma fonoaudióloga.
Em dez meses que a estagiária compareceu semanalmente ao local, apenas
um passeio foi realizado. Nas datas comemorativas, os residentes compartilhavam
um bolo, tendo festa com música, e visita dos familiares apenas nas comemorações
de São João e de Natal.
Os únicos móveis destinados aos pertences dos longevos eram pequenas
cômodas, sem muito espaço para coisas que não fossem essencialmente
necessárias. Assim, todo material produzido por elas nas sessões arteterapêuticas
ou iam para a casa de um familiar ou se “perdiam”. Não havia preocupação com
decoração ou exposição de fotos.
As enfermeiras usavam uniformes brancos, o que dava ao ambiente um
aspecto de hospital. O cheiro por vezes também não era nada agradável, o que
talvez explique o fato de que as participantes do grupo quase não sentiam o aroma
das coisas que levávamos como estímulo olfativo.
No

trato,

alguns

profissionais

eram

corteses,

outros,

no

entanto,

demonstravam estar apenas exercendo suas obrigações.
Os autores Lokvig e Becker, uma experiente cuidadora e um médico
especialista no Mal de Alzheimer, afirmam:
Os melhores lares para portadores de Alzheimer oferecem o conforto e a
atmosfera de uma casa particular. Pessoas com problemas de memória não
estão propriamente doentes e não precisam de um ambiente hospitalar. [...]
Atividades internas e externas devem incluir vários programas de exercícios
e eventos em grupo, centrados em música, arte e estímulo intelectual. [...]
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Os residentes devem ser incentivados a participar de projetos, além de
programas planejados, como: pôr a mesa, auxiliar na cozinha, dobrar as
roupas lavadas, separar livros, molhar as plantas, alimentar os animais
residentes, etc. [...] Os cardápios devem refletir uma dieta nutritiva e
balanceada, incluindo grande quantidade de hortaliças e frutas, juntamente
com sucos e água. [...] A mobília, as cores e os objetos precisam ter sido
escolhidos para o prazer e o conforto dos residentes, [...] devem estar
agrupados facilitando conversas e socialização. Músicas e programas de
televisão devem ser escolhidos para o prazer do residente. [...] Espera-se
que haja sinais de criatividade e diversão: livros, jogos, flores (mesmo que
artificiais) e os trabalhos artísticos dos residentes exibidos com respeito e
com orgulho. [...] A equipe deve usar de calma para lidar com residentes
agitados, distraindo-os gentilmente e sem reprimendas. [...] A ênfase deve
estar nas necessidades emocionais imediatas de seus residentes. (2005, p.
123, 124, 125).

Percebe-se, desse modo, que o ambiente não era humanizado e que seu
funcionamento não propiciava qualidade de vida nem estímulo cognitivo às
longevas. Nesse ambiente, a probabilidade de a doença progredir é muito maior,
pois nada estimula para que aconteça o contrário. Os idosos com Alzheimer nos
estágios inicial e intermediário, podem e devem ser tratados como pessoas ativas,
estimulando-os a pensar, a executarem tarefas simples, a usarem a criatividade para
solucionar pequenos problemas e, dessa forma, promovendo a integração do
indivíduo num cotidiano de “normalidade”, conforme as explicações de Lokvig e
Becker.
De acordo com Chevalier e Gheerbrant (2016, p.197), a casa faz parte do
domínio do Grande Feminino, “com o sentido de refúgio, de mãe, de proteção, de
seio maternal”. Contudo, a ILPI apresentou-se como a constelação da Grande Mãe
Terrível, que enclausura, aprisiona, sufoca, adoece e mata.

5.2. PERFIL INICIAL DO GRUPO
IMAGEM 98 – Simbolismo da Casa

Acervo Pessoal da Autora
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Embora morassem juntas na instituição, as três longevas não demonstravam
ter relações de afeto ou de proximidade. Falavam pouquíssimo de si mesmas, mas
observavam tudo a sua volta, comentando sobre as árvores da rua, as flores da
varanda, o tecido que cobria a mesa e o portão, a beleza dos materiais
disponibilizados para a sessão arteterapêutica e até mesmo sobre a roupa e os
adereços da facilitadora. Percebia-se que eram asseadas e que estavam sempre
arrumadas para a sessão.
Hortênsia, 77 anos, era a mais vaidosa, sempre com brincos, anéis e colar.
Também gostava de usar vestidos e a sua preferência pela cor azul era notável. Não
era dada a contatos físicos mais calorosos, apenas cumprimentando com dois
beijinhos. Seu histórico médico relatava que a idosa vivia sozinha há muitos anos,
isolada em um apartamento, sem rede de apoio familiar ou comunitária. Os vínculos
com a única filha eram frágeis, por isso a doença não foi percebida até que
Hortênsia colocasse sua vida em risco, esquecendo-se de desligar o gás. Quando
chegou ao residencial, já não se lembrava de como fazer sua higiene pessoal, e o
apartamento no qual morava foi considerado insalubre. A filha e o neto a visitavam,
levando sempre uma revista de cruzadinhas para fazerem juntos. A idosa reagia à
presença do neto com alegria, afirmando por vezes que ele era seu filho.
Vitória Régia, 86 anos, não usava nenhum adereço, demonstrava ter uma
autoestima muito baixa e parecia intimidada pelas outras integrantes do grupo. Sua
cor preferida era rosa, a qual se via nas suas roupas e invariavelmente nos seus
trabalhos. Apresentava muita dificuldade psicomotora, precisando de ajuda e
acompanhamento constante. Seu histórico médico informava que a idosa tinha
pouquíssima escolaridade, fator que se destaca nos doentes de Alzheimer,
principalmente quando do gênero feminino. Nascida em Manaus, afirmava ter dois
filhos, mas seu histórico falava somente de um.
Girassol, 92 anos, assim como a flor, era solar, buscando sempre a cor
amarela. Estava há apenas três meses na instituição. Demonstrava insegurança e
necessidade de aprovação, sempre querendo agradar a facilitadora e buscando
saber se estava bom ou não, bonito ou feio. Ela também tinha dificuldade
psicomotora, necessitando de auxílio. Quando a atividade era com cola, sentia-se
muito incomodada, e pedia que a facilitadora colasse para ela, indicando os lugares
com insegurança, pois não sabia se estava certo ou errado. Portadora também de
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diabetes, a idosa estava sempre desejando um “docinho”. Recebia visitas
constantes da filha.
Após as quinze primeiras sessões, era notável a mudança comportamental do
grupo. Elas demonstraram maior integração, sendo possível perceber um coletivo,
uma atitude de apoio e de afeto umas com as outras.
Girassol se mostrava bem humorada e brincalhona, e com uma sexualidade
bastante aflorada. Gostava de ouvir música, cantar e dançar rebolando, mesmo com
as dificuldades de locomoção devido a uma dor nos joelhos. Não solicitava mais
aprovação constantemente, realizando as atividades propostas com mais autonomia
criativa. Conversava bastante com Hortênsia, parecendo que se divertiam juntas.
Alguns enfermeiros da casa contaram que as conversas entre elas começaram a
acontecer também no cotidiano das longevas.
Também passaram a compartilhar suas lembranças e emoções. Girassol
sempre se remetia à juventude, às festas e ao marido, ao qual ela chamava de “meu
negão”. Afirmava que os dois saíam sempre para dançar e que ele gostava de viver
a vida. Ela era sempre generosa em suas falas, ressaltando a importância de amar e
de cuidar das pessoas.
Apesar de se expressarem mais, Hortênsia era a única que sempre afirmava
não se lembrar de nada. Ouvia as músicas e acompanhava cantando e dançando,
coisa que adorava fazer. Mas nunca se recordava de nada pessoal, além do fato de
ter trabalhado muitos anos numa empresa de grande porte. Nessas situações,
sempre respondeu que não se lembrava de nada, pois estava ficando “lelé”.
Infelizmente, Vitória Régia declinou devido ao Alzheimer. Seu humor variava
entre agressividade e depressão, chorando bastante, e não querendo participar das
sessões. Entretanto, sempre que aparecia no local dos encontros, era recebida
afetuosamente pelo grupo, que buscava consolá-la.

5.3. ESCUTA AFETIVA
IMAGEM 99 – Um infinito particular

147

Acervo Pessoal da Autora

Uma das principais reclamações dessa geração é que não há mais escuta,
não há mais empatia, vive-se em um mundo no qual as pessoas estão sempre com
pressa, tornaram-se individualistas e extremamente competitivas. Além disso, as
novas tecnologias tornaram a comunicação cada vez mais veloz e refém de
aplicativos e redes sociais.
No processo arteterapêutico, a escuta é fundamental. Escutar com os
ouvidos, com os olhos, com os poros, enfim, com todos os sentidos. Quando se
trabalha com idosos, esse processo ainda precisa ser mais apurado, pois existe uma
grande diferença entre demonstrar interesse e estar realmente interessado. Com o
idoso com Alzheimer, é preciso estar em estado pleno de presença, ouvi-lo nas
linhas e nas entrelinhas do que dizem, uma vez que narram histórias que ora falam
da realidade, ora da fantasia. Segundo Lokvig e Becker:
As conversas com um portador de Alzheimer podem ser complicadas. Nem
imaginamos com que frequência consultamos nossas lembranças durante
uma conversa normal. Para uma pessoa com perda de memória, isso
representa uma pressão adicional. É possível que sua dificuldade não seja
apenas com a linguagem em si, mas que fique confusa com qualquer
referência a lembranças. [...] No entanto, os diálogos são cruciais para o
bem-estar de todos; o segredo, então, está em uma troca positiva e
estimulante. (2005, p.51).
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É necessário, então, entrar em seu universo, olhar em seus olhos e dar-lhes a
oportunidade de serem escutados, ainda que o que digam por vezes pareça não
fazer nenhum sentido. Aos poucos, percebe-se que há, mas isso só será possível se
houver afetividade e um grande exercício de paciência, pois como vivem
inteiramente no tempo presente, a tendência à repetição é um fator comum. De
acordo com Barbier (2002, p.1), “a escuta sensível se apoia na empatia. [...] deve
saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para poder
compreender de dentro suas atitudes, comportamentos e sistema de ideias, de
valores, de símbolos e de mitos”.
Para Jung, o tratamento de uma pessoa só pode ser realizado por alguém
que respeita o paciente como um igual, e não como um doente inferior. Ele
acreditava que é importante conhecer todas as técnicas, mas que diante do paciente
é preciso esquecê-las, e se colocar como um ser humano na frente de outro ser
humano. Conforme Stevens:
[...] Jung abordava o paciente não do ponto de vista da patologia, mas a
partir de uma antecipação da saúde na tentativa de identificar “o que pode
dar certo”; seu interesse era nos símbolos e significados e não nos
sintomas, descobrindo quais necessidades arquetípicas tinham sido
frustradas e precisavam ser satisfeitas, relacionando-se ao mesmo tempo
com o paciente através da intimidade pessoal e da “mutabilidade” da
situação analítica. (2012, p. 141).

Verifica-se, assim, a importância fundamental da relação pessoal entre o
profissional arteterapeuta e aquele que deseja exprimir suas emoções mais
profundas seja por meio dos símbolos plasmados na prática expressiva, seja por
meio da fala, ou através dos gestos.
No trabalho com Girassol, Vitória Régia e Hortênsia esses fatores ficaram em
evidência. As idosas institucionalizadas estão acostumadas com as solicitações de
silêncio para “o bom andamento da casa”. Além disso, assim como qualquer pessoa
com a saúde mental perfeita, não se sentiam confiantes em falar de suas vidas para
estranhos, somando-se a esses motivos o fato de que nem sempre os funcionários
estavam disponíveis para manter uma conversa afetuosa.
Dessa forma, era preciso conquistar a confiança delas para que pudessem
ter, ao menos uma vez por semana, um lugar sagrado, no qual poderiam ser ouvidas
e vistas em suas singularidades. Quando se sentiram acolhidas e escutadas, pouco
a pouco, as flores começaram a se abrir. Alguns de seus relatos serão transcritos a
seguir.
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Vitória Régia:
Na quarta sessão, depois de ser estimulada pela pintura, contou à facilitadora:
“pinto o que sei, não tenho mais meus pais para me orientar”. Em seguida, chorou.
Na sessão seguinte, recordou de sua infância em Manaus e repetiu que sentia falta
de seus pais.
Ao longo de todo o processo, a relação de confiança foi aumentando, ficava
feliz quando via a estagiária e falava muito das praias e comidas de Manaus, de sua
mãe, irmãos e quase sempre se lembrava de seu filho. Também contou que
trabalhou a vida inteira como costureira, fazendo até vestidos de noiva.
Ficou

algumas

sessões

sem

participar

porque

estava,

como

dito

anteriormente, sofrendo com as alterações de humor e comportamento. Quando
retornou, muito de suas falas ficaram comprometidas, passando a fantasiar a
realidade, dizendo coisas como: “não posso ficar porque deixei a panela no fogo
acesa”, “tenho que ir porque minha patroa está me esperando”, “vou sair agora com
meu filho”, “estou cheia de coisa pra fazer, roupa pra lavar, casa pra arrumar”. As
fantasias quase sempre estavam relacionadas ao cuidado do lar e do filho.
Para que ela não deixasse de desfrutar daquele momento, a estagiária fazia
uso do que a gerontologia chama de “mentiras terapêuticas”, afirmando que já havia
desligado a panela ou que tinha combinado com seu filho para buscá-la um pouco
mais tarde. Quase sempre essa técnica funcionava e ela voltava a participar da
sessão.
Ela também dizia muitas coisas incompreensíveis, inventando palavras,
construindo frases desconexas. Em todos os momentos, a facilitadora lhe dava total
atenção, tentava compreender cada palavra dita por ela. Um elo foi estabelecido e
Vitória Régia sentia-se confiante para conversar cada vez mais. A facilitadora
descobriu que, no meio de coisas aparentemente sem sentindo ou incompreensível,
às vezes apareciam conteúdos carregados de sentido e profunda emoção. Uma vez
a idosa disse para ela no meio de inúmeras frases desconexas: “às vezes eu estou
bem, num lugar bonito, mas de repente vem uma coisa e fica tudo confuso”.
É possível compreender sua fala como uma definição para os sintomas da
doença. Em uma outra sessão, ela saiu na metade. Nada a convencia a ficar. Após
alguns minutos, a estagiária foi conversar com ela. Na entrada da casa, Vitória
Régia a segurou, parou e começou a falar rapidamente, mas nada do que dizia era
compreensível. A estagiária notou sua agitação e escutou atenta e pacientemente,
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quando, enfim, ela conseguiu dizer o que sentia com nitidez: “quando eu vim pra cá,
estava todo mundo, o carro parou e eu senti uma dor tão grande que eu não
conseguia respirar. Foi todo mundo ficando, ficando, mas quando vi eu estava
sozinha”, e continuou com palavras desconexas.
Percebe-se que a causa de sua agitação e seu desejo de falar foram
motivados pelo fato de estar revivendo o momento de sua internação na instituição.
“Todo Mundo”, certamente, eram seus familiares, que a levaram, esperaram um
tempo e depois, sem que ela percebesse, foram embora. Sua dor era profunda,
assim como o desejo que despertava suas recordações de ser criança em Manaus,
brincando com os irmãos, sendo cuidada pela mãe, que a ensinava a cozinhar,
segundo contou em outros momentos.
Portanto, nota-se que no trabalho com Vitória Régia, a escuta afetiva foi
fundamental para que ela se sentisse protegida, acolhida e para que o estímulo
necessário fosse dado, possibilitando, assim, a vivência de momentos de prazer e
de bem-estar que a fizeram participar de todo o processo do estágio.

Girassol:
A escuta dada a Girassol era diferente da que Vitória Régia recebia. Sempre
alegre, sensível, musical, ela tinha um espírito jovial e gostava de falar sobre a
beleza das flores, as pessoas que passavam na rua, os ônibus que paravam em
frente a casa, os pombos que de vez em quando pousavam na varanda. Girassol
era sábia, parecia ter sempre uma filosofia para explicar a vida. Sua principal
característica era cuidar. Ela dizia sempre ter adorado cuidar das pessoas, do
marido, dos filhos, dos pais, dos irmãos. Ela era como uma casa com as portas
abertas, aonde todo aquele que chegar é bem recebido.
Sua sexualidade era bastante aflorada. Quase sempre dizia que queria “um
homem bom”, no sentido de bom no ato sexual. Assim, a escuta destinada a
Girassol era a da ouvinte que não julga, mas que permite a fantasia, que olha o que
está em volta e ouve o que ela diz como se fosse a primeira vez, ainda que no
decorrer do processo arteterapêutico ela tenha repetido inúmeras vezes as mesmas
observações. Todavia, em nenhum das vezes havia igualdade em seus relatos,
sempre era possível notar um colorido novo na tonalidade da voz e da dança dos
gestos.
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Hortênsia
O caso de Hortênsia, decerto, foi o mais difícil. Ela era muito contida e
bastante exigente. Quase sempre dizia não se lembrar de nada. Era muito crítica
consigo mesma, exigindo-se perfeição e lógica na composição de seus trabalhos
expressivos. Gostava de tudo linear, ordenado e simétrico. Sempre que acabava um
material ficava extremamente chateada, pois gostava de combinar as mesmas
peças e cores. Quando se aborrecia, queria imediatamente levantar e ir embora.
Uma vez caiu em prantos porque não entendia o que era para fazer. Nessas horas,
a estagiária assumia a culpa por ela não ter conseguido realizar o proposto,
afirmando que não havia explicado direito e que agora o faria corretamente. Ela,
então, se acalmava, ouvia e voltava a produzir.
A dificuldade da idosa, conforme pode ser percebido, era se sentir perdida.
Ela mais do que as outras estava tentando se manter coerente, o que ficou muito
claro em uma escrita criativa, na qual fez o seguinte registro: “Tentei falar com
minhas colegas sobre alguma coisa feita mentalmente, ajudou a conseguir o
imaginado anterior? Não consegui que o fato foi demorado e desisti do assunto”.
Depois de reler o que escreveu, concluiu dizendo: “o que interessa isso? Besteira
minha. “Tenta ser interessante, mas não consegue”.
Vitória Régia sofria ao perceber que já não conseguia fazer as mesmas
coisas de outrora, afinal havia sido uma mulher independente, que trabalhava fora.
Estava sempre perguntando qual seria a utilidade do trabalho produzido. Gostava de
ler tudo que via, inclusive, uma vez leu com fluência uma frase em inglês estampada
na camiseta da estagiária. Quando questionada se havia estudado o idioma, disse
que achava que sim, mas não tinha certeza.
Diferente das demais, não compartilhava nenhuma lembrança, pois dizia não
tê-las. Porém, em alguns momentos, recordou o nome do marido, da filha e do neto.
O último ela afirmava que era seu filho. Também contava com certo constrangimento
que não gostava de cozinhar e cuidar da casa, e ficava feliz quando a estagiária a
acolhia, afirmando que não havia nenhum problema nisso, que ela poderia gostar de
outras coisas. Quando perguntado do que gostava, disse não lembrar e preferir
dormir e ter sossego. Porém, depois falou em bordar, cuidar do jardim e dançar.
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A estagiária, então, sempre a estimulava a dançar e dançava com ela.
Hortênsia se divertia, ria muito, mas parecia sempre estar tentando se controlar. Até
que uma vez disse: “meu pai me controlava muito, não deixava eu sair”.
Portanto, Hortênsia, exigia que a escuta da estagiária fosse paciente e
humilde, compreendendo quão difícil era para ela se sentir ausente de sua própria
história.
A escuta sensível da voz dessas mulheres foi essencial para que suas
histórias fossem reconhecidas e valorizadas, pois não importava a doença e o que
não se lembravam. Não havia uma insistência em recuperar memórias, mas sim o
objetivo de proporcionar vivências estimulantes e prazerosas, nas quais elas
poderiam ser quem quisessem ser, dizer o que desejassem dizer, sem julgamentos,
sem silenciamentos. Se as memórias vinham, eram acolhidas. Se as fantasias
apareciam, também. Se nada tivessem a dizer, falava-se da vida presente, das
belezas singelas que elas sempre sensíveis observavam no entorno. Também eram
importantes as dinâmicas de abertura da sessão, sempre alegres, despertando o
lúdico, a brincadeira, os risos, e os fechamentos, com abraços e beijos calorosos e
muitos elogios. Para a pessoa com Alzheimer, é muito mais importante incentivar a
livre fluidez de seu eu atual do que a busca incessante por quem ele era antes da
manifestação da doença. O resultado uma vez foi observado por Girassol: “eu gosto
muito de você porque você deixa a gente ser quem a gente é”.
Essas práticas, portanto, demonstraram-se fundamentais para que o processo
transferencial ocorresse, trazendo à tona os símbolos arquetípicos que motivaram
esse estudo monográfico.

5.4. TRANSFERÊNCIA
IMAGEM 100 – A Maternagem

Acervo Pessoal da Autora
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O termo transferência foi traduzido do alemão Ubertragung, que significa
literalmente: carregar alguma coisa de um lugar para outro e, metaforicamente,
carregar de uma forma para outra. Na ótica Junguiana, para se abordar a
transferência, é necessário antes conceituar o processo de projeção, que pode ser
definido como:
Em primeiro lugar, é um fato que ocorre involuntariamente, sem qualquer
interferência da mente consciente, quando um conteúdo inconsciente
pertencente a um sujeito (um indivíduo ou grupo) aparece como se
pertencesse a um objeto (outro indivíduo ou grupo ou o que quer que seja,
desde seres vivos até sistemas de ideias, a natureza ou a matéria
inorgânica). Como isso ocorre involuntariamente e inconscientemente, o
sujeito não sabe que uma projeção está ocorrendo, da mesma forma como
é incapaz de produzi-la ou impedi-la. (GAMBINI apud PACINI, 2010, p. 12,
13).

Dessa forma, a projeção é algo totalmente autônomo e inconsciente, sob o
qual o indivíduo não tem nenhum controle. É muito comum no cotidiano a projeção
de conteúdos inconscientes nas pessoas mais próximas, esperando que elas
tenham atitudes e comportamentos que se adequem à imagem psíquica projetada.
Esses conteúdos podem ser advindos do inconsciente pessoal, ou ainda mais
profundamente, surgirem do inconsciente coletivo. Segundo Jung:
Se realmente existe um inconsciente que não é pessoal, [...], então deve
haver necessariamente processos intrínsecos a esse Não-Eu,
acontecimentos arquetípicos espontâneos que só podem ser captados pela
consciência através de projeções. [...].(2012, p. 13).

Para que a projeção aconteça, é necessário que sujeito ou objeto que recebe
a projeção tenha características similares ao conteúdo projetado. Isso significa que
esse processo não ocorre ao caso, mas é influenciado pela realidade que desperta e
deflagra os pensamentos e sentimentos projetados.
Para Jung, a transferência é um tipo de projeção, destinada a figura do
psicoterapeuta. Segundo ele, o processo transferencial funciona para a psique de
modo similar aos sonhos, isto é, ambos trazem à tona conteúdos da subjetividade
humana, tanto do paciente quando do analista, que recebe a projeção e lida com ela
também emocionalmente. Na transferência junguiana, portanto, os inconscientes
dos dois personagens envolvidos no processo terapêutico estão extremamente
conectados. É possível compreender mais detalhadamente esse processo pela
explicação de Whitmont:
Nossas constelações inconscientes básicas são, portanto, potencialmente
reconhecíveis no encontro pessoal com o terapeuta. A disposição do
terapeuta para aceitar a transferência e sua capacidade para compreendê-
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la e também as suas próprias reações emocionais (contratransferência)
fornecem o “espaço capacitador” que traz à luz não apenas os elementos
neuróticos, mas principalmente os elementos críticos, de desenvolvimento e
de resolução. A transferência contém não só a projeção de arquétipos
distorcidos mas também a projeção e, portanto, a primeira possibilidade de
realização dos aspectos dos arquétipos que tinham existido apenas como
potencial. Assim, a transferência não é uma reação neurótica que poderia
ser evitada, mas um elemento normal inevitável de todo encontro
terapêutico, uma parte de um campo de busca da consciência, um campo
“eu-tu” constelado (2012, p. 29).

Assim, o processo transferencial mobiliza conteúdos inconscientes tanto do
paciente quando do terapeuta, que deve estar em constante observação do quão
afetado está por esses conteúdos, para que a contratransferência não atrapalhe o
cliente, reforçando as imagens projetadas. Todo conteúdo projetado nessa relação
deve ter como fim a transformação dos elementos simbólicos para promoção da
saúde psíquica.
No processo arteterapêutico, a transferência é primordial para que o cliente
sinta-se seguro e confortável para projetar seja oral ou visualmente, através dos
materiais e das técnicas expressivas, seus conteúdos simbólicos.
No atendimento às idosas com Alzheimer, cujo inconsciente aparece em
primeiro plano, foi de suma importância à construção do vínculo transferencial para
que os conteúdos arquetípicos constelados pudessem ter um “receptáculo” capaz de
ativar as projeções, compreendê-las inconsciente e conscientemente, e auxiliar a
energia dos símbolos (na impossibilidade de se integrarem à consciência) a fluírem
em direção aos elementos positivos e transformadores do arquétipo da Grande Mãe,
objetivando evitar uma dissolução precoce do ego no inconsciente coletivo.
A seguir, exemplificar-se-á como esse processo ocorreu individualmente com
as três idosas.

Vitória Régia
A idosa era muito maternal, gostava de abraçar e de beijar, e também
adorava receber os mesmos carinhos e os elogios a ela destinados. Ao longo do
processo, aproximou-se muito da estagiária, sempre sorrindo quando a via e sempre
dizendo que sentia muitas saudades.
Um dia, durante uma dinâmica inicial, abraçou-se com a facilitadora e disse
às outras idosas do grupo: “essa aqui é a minha mãe”. Sempre que conversavam,
dizia já se conhecerem de longa data, desde Manaus, e que a estagiária a ajudava
muito, desde que ela era pequena. E, em seguida, repetia várias vezes: “Faço tudo
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que você precisar, se quiser te ajudo a limpar uma casa, fazer uma faxina, qualquer
coisa. Gosto muito de você!”. Uma vez olhou para uma foto na qual as duas
pousavam juntas e disse: “essa daqui é a minha mãe e essa outra, a minha irmã”,
referindo-se a ela e a estagiária, respectivamente.
Vitória Régia gostava quando era convidada a ajudar a arrumar o espaço, e
às vezes se oferecia para fazê-lo no início e / ou no final da sessão. Com o tempo, a
relação com a facilitadora era cada vez mais próxima e de cuidados. A idosa chegou
a guardar um cupcake para lhe dar e também a trazer-lhe água e um ramo de
plantas. Em outro momento, durante uma saída para um lanche no restaurante do
outro lado da rua, agarrou-se ao portão, não aceitando sair sem que a estagiária
estivesse de braços dados com ela. Em outro momento, no qual se sentia muito
triste, chorando bastante, ela tirou do sutiã um bilhete que alguém lhe ajudou a
escrever destinado ao filho e pediu à estagiária que guardasse como uma lembrança
dela.
Essa relação transferencial, na qual a estagiária era o objeto de projeção do
desejo materno da idosa, ora como mãe, ora como filha que ansiava por receber
carinho,

proteção,

escuta

e

acolhimento,

foi

fundamental

para

que

ela

permanecesse participando das sessões, uma vez que era muito agitada, sempre
querendo sair para realizar alguma ação extremamente necessária, segundo a sua
fantasia. Porém, quase sempre escutava a estagiária, desejando permanecer ao
lado dela, exigindo-lhe atenção constante e até mesmo repetindo seus atos, como
querer ficar em pé se a estagiária estava em pé, ou sentar-se ao chão se a mesma
estivesse nessa posição.
Nesse processo, a estagiária precisou ocupar o lugar da projeção e ser por
vezes a Mãe Boa, por vezes a filha aprendiz, numa relação de afeto e cuidados
positivos, visando ativar e desenvolver a autonomia criativa da idosa.

Girassol
Girassol, inicialmente, projetou na estagiária outra face do arquétipo da
deusa: a de Afrodite, deusa do amor, da beleza e da sexualidade. A idosa tinha um
espírito jovial e uma sexualidade bastante aflorada. Sempre que via a estagiária,
perguntava-lhe se tinha namorado, se ele era um homem “bom”, e elogiava-lhe as
pernas, o busto, as roupas e os adereços. Observava tudo, estimulando-a a dançar
e a cantar. Brincava com os homens que passavam na rua e com o enfermeiro que
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trazia os remédios. Nos passeios, também mexia com os rapazes que passavam por
ela, lamentando não ser mais jovem. Uma vez ao acariciar os cabelos da estagiária,
essa lhe disse que era um carinho muito gostoso de vó, ao que ela imediatamente
respondeu: “logo de vó?, eu quero ser sua amiga”.
Para Girassol, o mais importante era o casamento, referindo-se sempre ao
marido; somente mais tarde, quando começou a sentir o peso da institucionalização,
a idosa começou a constelar o arquétipo materno, tendo mais dias de tristeza, nos
quais falava da mãe, da morte e dos filhos. Contudo, sempre com a sua sabedoria
peculiar, como quem entende o ciclo da vida.
A nutrição também era um fator importante para Girassol, quase sempre
desejosa de um momento de compartilhamento à mesa.
O processo transferencial com Girassol passou, portanto, por dois momentos:
no primeiro a estagiária era a constelação da juventude e das possibilidades
advindas dela. No segundo, passou a ser aquela que nutre, que dá afeto e atenção,
permitindo-lhe se expressar livremente e que lhe ofereceu consolo e proteção. Isso
permitiu que a idosa aceitasse ir aos passeios, uma vez que se sentia insegura e
desconfiada em sair do residencial. Ela sempre perguntava se tinha autorização
para sair e relatava estar preocupada ou “não ter bom pressentimento”. Todavia, ao
saber que a estagiária estaria com ela, aceitava sair, dizendo: “então eu vou porque
gosto muito de você”.
Hortênsia
Hortênsia apresentou-se sempre muito resistente a manifestação do feminino
positivo. Seus questionamentos estavam sempre em torno do caráter prático das
produções, esquivando-se das questões emocionais: “qual é a utilidade?”, “para que
isso vai servir?”, “você vai colocar isso aonde?”, dentre outras perguntas feitas
cotidianamente.
A idosa projetava sua insatisfação nas colegas de grupo, reclamando que
essas atrapalhavam a realização da atividade ou desejando sempre o que tinha no
kit das outras, agindo com insatisfação diante da falta de um material de sua
preferência. Pegar o que era do outro era algo comum, às vezes por confusão, às
vezes por não lidar bem com a frustração de não possuir o material que queria para
completar a sua produção.
Também costumava chamar a todas do grupo de “vó”, mas irritava-se
profundamente quando era chamada da mesma maneira, repetindo “não sou tão
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velha assim”. Diante de suas fotos, Hortênsia sempre reclamava de suas rugas,
percebendo-se que o ato de envelhecer era algo doloroso para a idosa, do qual não
queria tomar consciência.
A única coisa que a fazia se soltar e demonstrar alegria genuína era dançar.
Levantava-se e sambava, rebolava, até sendo chamada por uma idosa do grupo de
“assanhada”. Logo depois, voltava ao seu estado de contenção.
A estagiária, desse modo, incentivava sua dança, por vezes acompanhando-a
para que se sentisse acolhida. Às vezes, recebia a projeção de incapacidade,
precisando assumir para si a dificuldade de orientação e de assimilação da idosa.
Uma sessão bastante significativa foi a destinada a trabalhar o mito de
Deméter, a Grande Mãe da mitologia grega, na qual Hortênsia projetou sua própria
personalidade na estagiária: “Você já resolveu aquele seu probleminha de querer
tudo sempre certinho?”, perguntou a idosa à estagiária, demonstrando que suas
atitudes eram um problema para ela, mas que ainda não conseguia lidar com isso.
Assim, depois do estabelecimento do processo transferencial, foi possível
compreender e acolher os símbolos plasmados nos trabalhos expressivos das três
flores.

5.5. REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS DA GRANDE MÃE
Durante os dez meses de estágio, as idosas realizaram muitas atividades.
Algumas delas foram selecionadas para o presente estudo, devido ao conteúdo
arquetípico simbolizado por meio das imagens.
❖ Técnica: Colagem
IMAGEM 101 – Vitória Régia

IMAGEM 102 - Hortênsia

Acervo Pessoal da Autora
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IMAGEM 103 - Girassol

Acervo Pessoal da Autora

As colagens acima foram realizadas pelas idosas no início do processo
arteterapêutico. Das imagens escolhidas, destacam-se nos três trabalhos a infância,
o casamento na Igreja, a maternidade e a alimentação. Segundo Chevalier e
Gheerbrant:
[...] as Vestais, sacerdotisas da deusa do lar, tornar-se-ão em Roma a
deusa da terra, a Deusa Mãe, e seu culto se caracterizará por uma extrema
exigência de pureza. É assim que o casamento, instituição que preside à
transmissão da vida, aparece aureolado de um culto que exalta e exige a
virgindade. Ele simboliza a origem divina da vida, da qual as uniões do
homem e da mulher não são senão receptáculos, instrumentos e canais
transitórios. Ele se inclui entre os ritos de Sacralização da vida. (2016, p.
197).

Compreende-se, desse modo, que o símbolo do casamento não representa
apenas um conteúdo do inconsciente pessoal, como uma possível recordação de
quando elas se casaram, mas vai muito além psicologicamente, trazendo
informações arquetípicas do inconsciente coletivo, cuja união do masculino e do
feminino remete ao estágio primordial da deusa Mãe, quando os dois elementos
eram um, num estado de indiferenciação. O casamento, então, remete ao sagrado e,
sendo esse realizado na Igreja, também remete ao feminino, pois “a Igreja é
considerada como esposa de Cristo e a Mãe dos Cristãos. E, sob esse aspecto, se
lhe pode aplicar todo o simbolismo da mãe”. (ibidem, p. 501).
Assim como o casamento, a maternidade e a infância podem referir-se aos
filhos que tiveram, como também expressar o desejo de ser filha, de ser cuidada
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amorosamente pela Mãe, cuja função além de acolher também é nutrir, alimentar,
elemento presente nas três produções.
Nota-se, portanto, que a colagem mobilizou conteúdos inconscientes, tanto do
universo pessoal quanto do arquetípico.
❖ Técnica: Modelagem em Biscuit
O Biscuit demonstrou-se uma técnica operacionalmente difícil para as
idosas, pois colocavam muita força e se cansavam, reclamando que a massa
não era maleável. Porém, a dificuldade não só não as impediu de realizar a
atividade, como também possibilitou que demonstrassem muita criatividade
em lidar com ela.
IMAGENS 104 E 105 – Vitória Régia e O Homem Quadrado
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Vitória Régia não conseguiu sair do bidimensional, amassando com força a
massa, até que ficasse bem fina. Depois, pegou um palito e desenhou um homem
no centro do quadrado. Reclamou que ele não se destacava, recebendo uma massa
de outra cor para usar se quisesse. A idosa fez dois olhos e colocou no homem.
O quadrado tem inúmeras significações simbólicas, uma delas se trata do
homem quadrado:
[...] designa os quatro pontos cardeais. Aqui, tornamos a encontrar o sentido
da cruz e das quatro dimensões que ela implica. Os autores da Idade
Média, amantes das comparações, relacionam o homem quadrado aos
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quatro Evangelhos, aos quatro rios do Paraíso; e, uma vez que o Cristo
assume a humanidade, também ele passará a ser considerado como o
homem quadrado por excelência. (2016, p. 753).

Quando concluiu a sua atividade, Vitória Régia estava nervosa, quebrando o
palito em vários pedaços. Quando perguntado como se sentia, ela começou a falar
de sua infância em Manaus e da saudade que sentia dos pais, chorou,
demonstrando um desamparo profundo. O homem quadrado, aparece, portanto,
como símbolo do Sagrado, daquele que poderia ampará-la. Entretanto, o quadrado
também representa a oposição entre céu e terra, incriado e criador, o que, segundo
os autores referenciados, pode simbolizar “uma ideia de estagnação, de solidificação
e até mesmo de estabilização na perfeição”. (2016, p. 750).
Dessa forma, observando que a longeva vivia em uma instituição que
promovia a estagnação e a solidificação da doença de Alzheimer, compreende-se o
seu relato como um desejo de retorno ao estado paradisíaco da infância. Porém,
esse desejo a angustiava, pois a Terra – representação da Grande Mãe – só permite
esse encontro com o Céu (o homem Sagrado) – representação da espiritualidade e
da transcendência – por meio da morte psíquica e física, isto é, através da
constelação da face escura do arquétipo, a Grande Mãe Terrível.
IMAGENS 106 E 107 – Girassol e a Instalação Protetora
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Girassol não conseguiu trabalhar a massa que recebeu, deixando-a quadrada
e reutilizando partes que sobravam das companheiras de grupo. Criativamente, a
idosa construiu uma instalação. Descreveu seu trabalho primeiramente como uma
casa na qual se estaria protegido da chuva, depois afirmou que era um lugar na rua,
por onde as pessoas passavam e onde podiam parar para se proteger da chuva.
Como já visto anteriormente nesse trabalho, a casa é uma representação do
materno, do seio, do acolhimento. A chuva, assim com as águas de modo geral,
representa o inconsciente e também fazem parte dos símbolos do arquétipo do
Grande Feminino.
Na produção de Girassol, o quadrado suspende os círculos, o que
simbolicamente pode representar a sua relação com o tempo, pois:
[...] O círculo exprime o celeste, e o quadrado, o terrestre – não tanto na
qualidade de oposto ao celeste, mas em sua qualidade de criado. Nas
relações entre o círculo e o quadrado, existe uma distinção e uma
conciliação. Portanto, o círculo será para o quadrado, aquilo que o céu é
para a terra, a eternidade para o tempo. (2016, p. 752).

A eternidade representa o retorno a Grande Mãe, o deixar a terra e sua
materialidade. Entretanto, segunda a idosa, a casa é a proteção contra a chuva, isto
é, ela impede ou deveria impedir simbolicamente esse encontro com os domínios da
Mãe Terrível.
IMAGENS 108 E 109 – Hortênsia o e Cavalo
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Hortênsia conseguiu passar para o tridimensional, criando o que ela disse ser
um cavalo, cuja representação simbólica está estritamente associada ao arquétipo
da Mãe:
Uma crença, que parece estar fixada na memória de todos os povos,
associa originalmente o cavalo às trevas do mundo ctoniano. [...] Filho da
noite e do mistério, esse cavalo arquetípico é portador da morte e de vida
em um só tempo, ligado ao fogo destruidor e triunfante, como também à
água, nutriente e asfixiante. A multiplicidade de suas acepções simbólicas
decorre dessa significação complexa das grandes figuras lunares em que a
imaginação associa, por analogia, a Terra, em seu papel de Mãe. (ibidem,
p. 203).

Nota-se, assim, que a modelagem afetou as três idosas de modos similares,
trazendo a superfície sentimentos inconscientes relacionados ao Sagrado e, por
consequência, à finitude da vida e a eternidade. A morte faz parte dos domínios da
Grande Mãe Terrível e Devoradora, que dá a vida, mas que depois de um tempo,
exige-a de volta.
Esse foi um tema que apareceu com certa constância nas sessões, não só
nos trabalhos, mas na fala das três, que se distinguiam quanto ao assunto.
Enquanto Girassol dizia que “é preciso aprender a viver e aprender a morrer”, Vitória
Régia e Hortênsia não gostavam nem de tocar no assunto.
❖ Técnica: Pintura e Fotografia
IMAGENS 110 E 111 – Girassol e a mãe no reflexo
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Na sessão acima, a décima quinta, Girassol recebeu uma foto sua e um
portarretratos para pintar e decorar. A idosa assim que olhou a foto ficou bastante
comovida, afirmando com veemência: “essa daqui é a minha mãe”. Olhava para foto
com carinho e emoção, enquanto contava que sua mãe era uma pessoa muito boa,
que cuidava bem dela e de todo mundo, e depois dizia: “tadinha, está tão velhinha,
mas continua bonita”.
Diferentemente das sessões anteriores, ela não precisou de ajuda. Pintou o
quadrinho com perfeição, e depois escolheu uma flor e uma borboleta para enfeitálo. Segundo Chevalier e Gheerbrant:
[...] a flor é o símbolo do amor e da harmonia que caracterizam a natureza
primordial; a flor identifica-se ao simbolismo da infância e, de certo modo,
ao do estado edênico. [...] Associadas analogicamente às borboletas, tal
como elas, as flores representam muitas vezes as almas dos mortos. (p.
437).

É comum entre idosos com Alzheimer o apagamento de sua própria imagem.
Tanto Girassol quanto Vitória Régia não se reconheciam nas fotos, afirmando serem
suas mães nos retratos. Uma vez ao olhar a foto abaixo, Vitória Régia exclamou:
“nossa, como a minha mãe está velhinha, coitadinha!”.
IMAGEM 112 – Vitória Régia e a mãe no reflexo
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Duas semanas após essa fala, Vitória Régia chegou a sessão bastante
deprimida, chorando e não querendo permanecer. Foi acolhida pela facilitadora com
muito carinho, abraços e escuta. Estava notavelmente muito agitada, mas assim que
começou a pintar se concentrou, e foi gradativamente se acalmando.
Pela primeira vez quis fazer duas produções, pintando até o guardanapo que
estava sobre a mesa. Na primeira tela em verde mais escuro nota-se a intensidade
dos traços e das emoções. Incomodada com o que fez, disse: “está faltando alguma
coisa, está feio”, e movimentava os braços demonstrando que sentia falta de uma
borda. A facilitadora, então, a estimulou a fazer o que desejava. Em seguida, usou
bastante água, deixando a cor bem transparente. Ao contrário da primeira tela, na
qual começou a pintar do centro para fora, nessa começou da borda para dentro,
pintando em partes até completar a forma de um quadrado.
IMAGENS 113 E 114 – O benefício da pintura
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Observa-se que há uma polaridade nas duas telas, enquanto na primeira as
linhas estão em zigue-zague, representando movimento, altos e baixos, e ao mesmo
tempo caminhos que não se entrecruzam. Já na segunda, há linearidade e uma
tentativa de dar forma. Segundo O’Connell e Airey:
[...] a forma do quadrado sugere estrutura, ordem, estabilidade, mas
também limitações – refletido na expressão de sentimento “engaiolado” para
descrever o fato de ficar sem saída, de ser coagido. Geralmente é visto em
contraste [...], matéria em contraste com o espírito, estático versus
dinâmico. (2010, p.113).
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Nota-se, portanto, que no meio da crise na qual estava, sentindo-se
desorientada e absolutamente à deriva, a idosa representou o caos interior que
estava vivenciando naquele instante. Utilizou a cor verde que, segundo Chevalier e
Gheerbrant, representa “a cor do reino vegetal se reafirmando, [...] o despertar das
águas primordiais, o despertar da vida”. (p. 939), sendo tanto um elemento quanto o
outro pertencente aos domínios da Grande Mãe.
Em seguida, um pouco mais calma e concentrada que no princípio da sessão,
escolhe iniciar de fora, isto é, da vida exterior, para dentro, para seu eu interior. O
quadrado garante-lhe o contato com o sagrado, a união entre terra e céu, a
ordenação tanto da matéria quanto do espírito. Entretanto, o quadrado também
demonstra que a reclusão na ILPI está adoecendo Vitória Régia, que se sente sem
saída.
A natureza dessa longeva era livre, gostava muito, quando saía para os
passeios com a facilitadora e as demais participantes do grupo, de ficar na janela do
carro, observando e comentando tudo aquilo que lhe chamava a atenção. Amava o
mar, as árvores, os pássaros, sorria para os animais. Ela sempre falava de correr na
praia quando criança, da saudade que sentia da sua terra natal. Não era fácil para
ela estar “engaiolada”.
IMAGENS 115 E 116 – O simbolismo das cores
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Raramente Hortênsia associava suas produções à memórias; sempre muito
crítica, apenas continha-se a dizer que estavam mais ou menos, que podia ter ficado
melhor. No dia dessa pintura, todavia, relatou que amava seus pais. Escolheu a cor
habitual e também sua favorita, o azul. Depois, passou um bom tempo observando
seu trabalho, pensativa. Resolveu concluir com o vermelho em volta.
Segundo O’Connell e Airey, “o azul é a cor da Virgem Maria. Está associado
com os estados de sonho, com a contemplação, a introspecção e a aspiração”.
(2010, p.115). Essa definição condiz com a personalidade atual de Hortênsia, que
passava a maior parte do tempo dormindo. Quando questionada sobre o porquê
sentia tanto sono, invariavelmente respondia “não sei, eu quero sossego”.
O vermelho em nossa cultura está associado ao perigo, ao estado de alerta e
à agressividade. Hortênsia parecia desejar mergulhar no azul de sua flor,
permanecendo alheia à realidade; contudo havia um sentimento pungente que a
movimentava no sentido contrário, querendo que suas produções fossem úteis a
alguém, assim como ela gostaria de ser também.
IMAGENS 117 E 118 – Girassol e o ciclo da vida
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No início dessa sessão, a estagiária colocou a música É preciso saber viver,
de Roberto Carlos. Girassol foi logo dizendo que “saber viver é saber morrer, tem
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que viver e tem que morrer”. Após, o grupo assistiu a um vídeo chamado “O Olhar
da Terceira Idade” e a idosa fez a pintura acima em seguida. Na hora de
apresentá-la para o grupo disse: “não gosto nem desgosto, estou vendo uma subida
e uma descida”. Depois, começou a recordar dos tempos da juventude, de como era
jovem quando se casou, de que havia sido muito feliz no casamento, e concluiu
dizendo: “sentir saudades não é bom porque não posso abraçar a minha mãe. Sinto
saudades porque estou aqui...”, demonstrando grande emoção ao falar isso.
A mãe constelada nesse momento, é representada simbolicamente na pintura
de Girassol, pois a vida é uma subida e uma descida. Para Jung, o percurso da vida
humana pode ser comparado ao percurso realizado pelo sol, que surge timidamente
na escuridão e que aos poucos vai subindo, subindo, até alcançar o mais alto céu.
Porém, na maturidade a descida se inicia e, assim como o sol, o ser humano vai
descendo ao seu lugar de origem primeira. A mãe aqui, arquetipicamente
simbolizada, é aquela que dá a vida, mas que também abraça na hora da morte.
❖ Técnica: Bordado
IMAGEM 119 – Gestos que não foram esquecidos
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A idosa iniciou o trabalho, porém não conseguiu conclui-lo. Ficou muito
inquieta durante a sessão e ao final relatou: “Não quero fazer isso, não. Eu me
lembro muito da minha mãe”. Depois, levantou-se, dizendo que precisava fazer
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comida. A estagiária sentou-se ao lado dela e começaram a conversar, ela se
esqueceu do que havia dito e permaneceu no local. Porém, assim que a estagiária
se levantou para acompanhar outras idosas, ela retirou a blusa, ficando apenas de
sutiã. Assim que colocou novamente a blusa, voltou a mesa de trabalho e tentou
bordar mais um pouco, desistindo em seguida e dizendo: “você pode trazer outras
coisas que eu faço, traz tinta”.
Foi emocionante o pedido de Vitória Régia, pois de alguma forma ela
registrou que havia pintado na semana anterior, e sua fala demonstra que trabalhar
com os elementos fluidos trouxe bem-estar para ela.

5.6. ESTRATÉGIAS ARTETERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DAS IDOSAS
COM ALZHEIMER
IMAGEM 120 – Resgate do potencial adormecido
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No percurso arteterapêutico inicial de Vitória Régia, Girassol e Hortênsia
vários fatores foram observados, pois cada uma delas era um ser ímpar, cuja
subjetividade deveria ser levada em conta. Entretanto, foi possível notar que havia
alguns fatores específicos que influenciavam na maneira de ver e de sentir o mundo
das três idosas: obviamente o primeiro deles era o Mal de Alzheimer, o segundo a
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vida institucionalizada, e o terceiro a carência afetiva. Depois de manter uma relação
transferencial com elas e de analisar as suas produções e falas durante as sessões
de Arteterapia, a estagiária concluiu que esses três principais quesitos poderiam ser
resumidos em apenas um: a constelação dos aspectos luminosos e sombrios do
arquétipo da Grande Mãe.
Diante da impossibilidade de atuar para que o conteúdo advindo do
inconsciente fosse integrado à consciência, uma vez que o Mal de Alzheimer
provoca uma regressão e uma dissolução do ego, fez-se necessário atuar para que
os aspectos da Grande Mãe constelada fossem aqueles que empurram para o
desenvolvimento. A energia simbólica não poderia ser a da Boa Mãe, que retém e
não deixar crescer, infantilizando-as, nem a da Mãe Má, a qual simboliza o
enclausuramento, o adoecimento e a morte, já tão bem representada pela ILPI.
O papel de cuidadora é inerente ao Grande Feminino, assim, na
impossibilidade de exercer esse papel, as flores desse trabalho estavam murchando,
precisando recuperar o viço. Por isso, a palavra – guia na continuidade desse
processo foi cuidado: para consigo mesma e para com as outras.
Com isso em mente, buscou-se técnicas expressivas e plásticas que
pudessem promover a autonomia, o sentimento de utilidade, a ativação da
criatividade, o desejo e o prazer de viver, ressignificando o tempo presente e as
condições para usufrui-lo com qualidade.

5.6.1. AFETIVIDADE NO PRATO
IMAGEM 121 – O mundo lá fora
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Certamente, uma das memórias mais afetivas do ser humano está
relacionada à alimentação. Para uma pessoa que não pode escolher o que deseja
comer e cujo cardápio diário é monótono, degustar novos sabores é sentir-se
acarinhado. A nutrição é um dos domínios da Grande Mãe Boa, mas no setting
arteterapêutico, ela é também um material pelo qual a criatividade pode se
expressar.
Com Girassol, Vitória Régia e Hortênsia, trabalhar com alimentos era um
desafio, pois queriam comer logo, mas depois de algumas vezes ouvindo
repetidamente o que deveriam fazer, elas atendiam a solicitação, ainda que apenas
inicialmente, voltando a saborear os alimentos em seguida.
Nesses encontros, elas foram estimuladas a fazer, a compartilhar e a
degustar, dividindo sabores, elogios e a nutrição sensorial.
•

Confeitaria
IMAGEM 122 – Feliz todo dia
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•

Mandalas de Frutas
IMAGEM 123 – Mandalas comestíveis
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•

Chá da Tarde
IMAGEM 124 – Estimulação dos sentidos
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Nessa sessão, Vitória Régia chegou chorando, sentindo-se muito triste e
dizendo que era saudade da mãe. Mas depois do acolhimento, do chá e dos
biscoitos, estava sorrindo, conversando mais alegremente. Disse ao final em
particular: “eu não queria vir porque sinto muitas saudades de você”. Ficou contente
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em ouvir que a estagiária também sentia saudades e que por isso voltava sempre,
para que estivessem juntas e compartilhassem daqueles momentos deliciosos.
•

Torta Salgada
IMAGEM 125 – Cozinha e criatividade

Acervo Pessoal da Autora

Elas também tiveram o momento de sair para lanchar em restaurantes
próximos à instituição. Foi muito agradável, pois ficaram à vontade, observando o
movimento, comentando sobre as pessoas das mesas ao lado e tudo que havia no
trajeto de ida e volta, feito a pé por Hortênsia e Vitória Régia e na cadeira de rodas
por Girassol.
IMAGEM 126 – Confraternização
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5.6.2. AUTOCUIDADO E AUTOIMAGEM
Na velhice, o espelho não é o melhor amigo das pessoas. Ele denuncia a
passagem do tempo através das marcas estampadas no rosto e no corpo. Ele traz à
mente a percepção nítida de que a jornada está se encaminhando para reta final.
Pode ser que para alguns idosos a relação com o espelho seja amigável, fazendo-o
valorizar cada momento vivido, porém para a maioria é inevitável não se assombrar
com a própria imagem refletida, principalmente para as mulheres, cuja beleza é
socialmente cobrada por toda a vida.
Na instituição na qual o estágio foi realizado não havia nenhum espelho.
Quando nas sessões de Arteterapia elas estiveram na frente de um, reagiram de
formas diferentes. Hortênsia não gostava do que via, “estou ficando velha, cheia de
marcas no rosto” – dizia. Sua aparência física era de uma mulher que havia sido
muito bonita, e continuava a ser. Porém, ela não se enxergava assim. Já Girassol
lidava com bom humor, dizendo à facilitadora: “já não sou tão bonita, mas sou
bonitinha. Você sim é muito bonita. Sua mamãe que te fez assim? Ela deve ter muito
orgulho!”. Vitória Régia não expressava comentários, apenas ria quando recebia
elogios.
O espelho esteve presente nas sessões em algumas oportunidades: Ensaio
Fotográfico, Dia da Beleza, e nas dinâmicas “para quem você tira o chapéu?” e “a
amiga é seu espelho”. Elas estiveram nessas oportunidades especialmente felizes.
IMAGENS 127 A 129 – Beleza Eterna
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As atividades demonstraram-se essenciais para que as idosas tivessem a
oportunidade de se sentirem novamente bonitas e femininas. Em um desses
momentos, elas tiveram cabelereiro, maquiadora e manicure. Também puderam
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escolher roupas, fantasias e acessórios e se produzirem livremente, usando a
criatividade e gosto particular de cada uma.
Nesses momentos, a música também foi fundamental. Elas cantavam e
dançavam enquanto se arrumavam, até desfilando ao som de “Garota de Ipanema”
em um tapete vermelho colocado somente para elas. Também tiveram direito a um
brinde com suco de uva. Foram momentos revitalizadores, de autocuidado, de
cuidado umas com as outras, pois se ajudaram na hora da escolha dos acessórios e
também trocaram elogios entre si.
IMAGEM 130 – Brindemos à vida
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5.6.3. O MUNDO LÁ FORA

Conforme Bessa:
A localização da velhice no asilo parece não ser apenas geográfica, mas
também representativa: o asilo passa a ser visto como uma espécie de
limbo, onde a velhice se encontra fora do tempo e do espaço, sacralizada,
vista como degeneração, alienada do mundo. (BESSA apud DEZAN, 2015,
p. 09).

Assim viviam Vitória Régia, Girassol e Hortênsia, alienadas da vida que
acontecia fora da instituição. Respirar outros ares, nutrir-se visualmente de novas
paisagens era, portanto, essencial para a saúde física e psíquica das três.
Após observar tudo que diziam nas sessões, percebeu-se que o contato com
a natureza era uma fala constante. Os elogios às árvores em frente e as plantas da
varanda ocorriam cotidianamente. Além disso, Vitória Régia falava sempre do mar,
das praias de Manaus. Dessa forma, os passeios foram planejados para que
pudessem promover felicidade e bem-estar, levando-as ao contato direto com a
natureza sempre tão elogiada.
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Na primeira saída, elas foram levadas ao Jardim Botânico, onde fizeram um
passeio de carrinho, depois uma caminhada pelo Jardim Sensorial e concluiu-se a
aventura com um belo lanche na confeitaria do parque.
IMAGEM 131 – Jardim Botânico
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Girassol se encantou com as folhas rasteiras verdes, na entrada do jardim,
dizendo: “Olha que bonito! Quanto verde! É muito bonito!”. Repetiu diversas vezes,
ficando impressionada com a extensão de folhas verdes formando um tapete natural
nos canteiros. Gostou muito de uma mangueira, dizendo: “Olha como é alta!”, “É
muito bonita!” “Qual é o nome dessa árvore?”. Durante o percurso, sempre rindo, se
divertia ao mexer com quem passava. Gostou das flores e de tudo que viu, mas por
um momento ficou triste dizendo que sentia muitas saudades de sua mãe.
O mundo vegetal faz parte do domínio da Grande Mãe e as árvores aparecem
com frequência como símbolo do inconsciente para representação do materno. É
normal, portanto, que a idosa tenha relacionado a paisagem à mãe.
Hortênsia reparava tudo: as árvores, as flores, o chão, repetindo várias vezes
que não se lembrava de que o Jardim Botânico era tão grande, que já havia ido ao
local, mas não se lembrava da ocasião. Seus olhos pareciam procurar somente as
folhas secas, que arrancava e jogava fora, dizendo não servir mais. Esse
comportamento era comum; mesmo na instituição a idosa buscava retirar todas as
folhas secas, nunca elogiando a beleza, mas sempre apontando o problema
daquelas que estavam mortas: “é feio, não serve mais”, dizia.
Essa atitude demonstra quão impactada pela velhice ela estava, não
conseguindo enxergar nada além do que seu sentimento de inutilidade e sua baixa
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autoestima projetados nas folhas secas. Para Hortênsia, o vínculo afetivo construído
com Girassol foi essencial, pois a leveza e alegria da segunda influenciava seu
estado de espírito para melhor.
Na segunda saída, o destino foi o Forte de Copacabana para um chá da tarde
na confeitaria Colombo, à beira-mar.
IMAGEM 132 – De frente ao mar
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Vitória Régia relatou: “Nossa, isso aqui é muito bonito! Parece assim que
abraça a gente”, chegando ao Forte. Quando viu um homem de sunga no calçadão,
disse: “Meu Deus, olha que homem ridículo! Se eu pudesse, dava na cabeça dele”, e
começou a rir. Quando a enfermeira brincou com ela, dizendo: “Olha, você
passeando aqui!”, respondeu: “Claro! Também sou filha de Deus, eu adoro passear.”
Se encantou com a tartaruga que apareceu no mar, dizendo: “Que linda! Nunca
pensei de ver uma tartaruga, veja só”. No carro, voltando para o residencial, disse
depois de um relato incompreensível que “tem que brincar pra poder viver mais”.
Girassol se encantou com o verde das plantas em torno da árvore, com os
passarinhos, com os pombos e com as palmeiras. “Eles vêm pra perto da gente”,
sobre os pombinhos. Relatou ainda: “Quando eu era mais jovem, vinha à praia com
o meu marido, meus filhos...” e ficou emocionada. Em seguida perguntou: “Deixaram
eu sair com vocês? Eu acho bom passear com pessoas que gosto. Eu gosto muito
de vocês”.
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Já Hortênsia sentiu-se perdida e novamente relatou seu desconforto quando,
ao olhar para o mar, disse que parecia estar iludida, achando que tudo ia ficar bem,
que as plantas iam ficar bonitas, que a situação (fez com as mãos sinal de dinheiro)
ia melhorar, mas que ela estava confusa, que isso perturba ela, pois não sabe se
está fazendo tudo certo lá naquela casa amarela. Depois, perguntou sobre os
prédios. Disse gostar dos mais baixos porque ela é baixinha e que gostava de tomar
banho de mar, mas que agora, o tempo dela já havia passado, “estou velha e
ficando lelé”. O mar fez emergir tudo aquilo que inconscientemente perturba a idosa,
manifestando naquele momento a energia simbólica da Grande Mãe Terrível.
Com

essa

idosa,

as

estratégias

arteterapêuticas

concentram-se,

principalmente, em elevar a sua autoestima, e em promover vínculos afetivos que
pudessem suprir minimamente sua carência de uma pessoa maternal. Girassol foi
essa pessoa para Hortênsia.

5.6.4. FORTALECIMENTO DO SAGRADO FEMININO
IMAGEM 133 – O sagrado que me habita

https://br.pinterest.com/pin/433260426633074840/?lp=true

Todo ser humano guarda em si O Sagrado, ele não está relacionado à
religião, mas sim ao fato de que a existência é sagrada. É o fato de estar
misteriosamente sobre a Terra e de querer dar sentido a sua própria vida que faz
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com que o ser humano faça a manutenção de sua existência. O Sagrado Feminino
foi, então, o último passo dessa jornada, objetivando fortalecer a espiritualidade
dessas mulheres para que pudessem encontrar em si meios de lidar com a vida,
com o tempo e com a eternidade.
•

Mito de Deméter – Perséfone
IMAGENS 134 - Semeadura
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Para esse encontro, a facilitadora preparou o mito grego para contação de
história. Todo um ritual foi organizado: o chão coberto por tecido com estampa floral,
grãos e frutas no centro, figurino para a apresentação. As idosas se sentaram em
círculo, mas Vitória Régia quis se sentar no chão, ao lado da facilitadora. Girassol
não participou dessa sessão, pois estava muito sonolenta.
A história foi sendo narrada com o auxílio de objetos e bonecas que
representavam as personagens da mãe Deméter e da filha, primeiramente Core e
depois Perséfone. Entre as falas, algumas músicas foram cantadas, trazendo ainda
mais emotividade para a história.
Elas prestavam bastante atenção, rindo e se divertindo no princípio, quando
mãe e filha brincavam juntas entre as flores, colhendo frutos, cabelos ao vento.
Entretanto, quando a narrativa seguiu seu curso e Core foi sequestrada por Hades, o
deus do mundo inferior, a face delas ficou imediatamente assombrada. Vitória Régia
se levantou rapidamente não querendo mais permanecer ao lado da estagiária, e
Hortênsia parecia uma boneca de mamulengo caída sobre a cadeira.
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Ainda assim, a história foi contada até o final, passando pelo luto da mãe, que
envelheceu procurando sua filha e que fez a Terra inteira secar, até o retorno da
filha e a felicidade de se reencontrarem. Quando isso ocorreu, as idosas voltaram a
olhar para a estagiária, demonstrando alívio. A música “É primavera”, de Tim Maia,
foi colocada e elas convidadas a dançarem, sendo presenteadas ao final com rosas
vermelhas. Quiseram fazer um brinde com as rosas, desejando saúde, paz,
harmonia, amor, carinho, afeto e união.
Ao receber a rosa, Hortênsia demonstrou-se especialmente grata, guardandoa consigo e não se esquecendo de levá-la ao final do encontro.
IMAGEM 135 – Brinde de rosas vermelhas

Acervo Pessoal da Autora

A sessão seguiu com uma dinâmica na qual elas foram convidadas a
sentarem uma na frente da outra e se abraçarem, fazerem massagem nas mãos
uma das outras e conversarem sobre o que quisessem. Hortênsia ao ser abraçada
disse: “é bom demais, lembro da minha mãe”. Em seguida, ao receber massagem
nas mãos, não aceitou os elogios sobre a delicadeza de suas mãos, dizendo que
“são mãos de idoso, mostram a marca da idade”. E começou um relato
surpreendente, pois nunca havia trazido recordações tão fortes: “Não fiquei com
nada, dei tudo pra minha filha, não quero nada, só sossego”. Em seguida olhou para
as mãos como quem sente falta de uma joia e disse: “ela quem usufruiu”. Como já
foi mencionado anteriormente, a relação da idosa com a filha não era boa.
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A sessão continuou com a produção de mandalas de grãos e sementes,
tendo como base a argila. Hortênsia colocou tanta força na hora de abrir a massa,
que reclamou de sentir dores nas mãos. Começou do centro, depois seguiu em linha
reta e foi para fora. Disse estar tentando conhecer coisas novas, mas não fazia
sentido. “eu quero ser útil, ser útil é arrumar coisas, ser gentil com as pessoas, não
atrapalhar”. Ao final, quis colocar o nome em sua produção.
Vitória Régia disse: “eu estou adorando fazer isso, faria por muito tempo”,
colocando os grãos na boca e dizendo sentir fome. Ao final, compartilhou-se uma
salada de frutas com iogurte.
Esse encontro mobilizou muitas recordações e sentimentos profundos,
principalmente em Hortênsia, que pela primeira vez trouxe recordações e expressou
com veemência seu desejo de não perder a capacidade de se manter útil.
•

Música “Maria, Maria”, de Milton Nascimento
IMAGEM 136 – Essa sou Eu

Acervo Pessoal da Autora

A música de Milton Nascimento traz à recordação o sagrado que existe em
ser mulher: “É um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que
merece viver e amar como outra qualquer do planeta”. As mulheres idosas
costumam ser tratadas como alguém que já deu e recebeu tudo que a vida poderia
exigir, e que agora só resta a elas descansar. Porém, o que as protagonistas desse
estudo demonstraram é que não perderam a capacidade de amar, de gostar da vida,
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de serem fortes e intuitivas. Isso ficou em evidência na sessão em que essa música
foi utilizada como estímulo. Girassol afirmou que “a vida nem sempre é como a
gente quer, por mais que se faça e lute. Mas o importante é continuar cuidando das
pessoas, estar entre amigos que gostam da gente, isso mantém a esperança na
vida”.
Quando se está institucionalizado, longe das pessoas que são importantes
para a pessoa, certamente é difícil manter a esperança. Tudo colabora para o
apagamento das lembranças e para o aumento da solidão. Por isso, fortalecer a fé
no sagrado que vive em cada um é imprescindível, principalmente a fé no seu
Sagrado Feminino, que pode ser entendida como uma conexão consigo mesma,
com a natureza e com a força e a capacidade da mulher de criar, de cuidar e de
amar. Assim, as idosas foram convidadas a criarem seus estandartes, aquele objeto
que segue a frente e no alto, demonstrando aos outros a força da identidade.
Hortênsia escolheu e encantou-se com uma imagem de duas crianças, e deu
como título da sua produção “amor de criança”. A infância era tema recorrente em
seus trabalhos, o que demonstra que realmente essa fase mobilizava suas
emoções. Além disso, a música no centro de seu estandarte, representava muito
bem a paixão da idosa por dançar, pois ficava sempre animada e recordava boa
parte das canções que ouvia. As santas escolhidas são todas representações da
face iluminada da Grande Mãe Boa, que ama, acolhe e protege.
IMAGEM 137 – Eu e a criança

Acervo Pessoal da Autora
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Girassol deu ao seu estandarte o título “Eu”, e afirmou que ele a representava
muito bem. Não teve dificuldade em escolher as imagens, colando-as com precisão.
Lembrou-se de seu marido e do quanto eram felizes. Seu estandarte revela sua
personalidade expansiva, brincalhona, as várias fases da vida e a importância do
casamento, algo que ela sempre destacava. Também escolheu várias imagens de
santas, representações do Grande Feminino.
IMAGEM 138 – Vale a pena viver

Acervo Pessoal da Autora

Vitória Régia precisou de ajuda para escolher suas imagens, não gostava de
nenhuma que estava no seu pacote. Até que se encantou com a imagem de Nossa
Senhora e a colocou no centro de seu estandarte. Em seguida, recortou de uma
outra imagem uma flor e colou nos pés da santa. Depois, solicitou ajuda para
recortar uma menina brincando com as borboletas que estava em outra composição.
Quando viu seu estandarte disse: “está pronto. Estou muito cansada, vou sair”, e
não retornou para a sessão.
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IMAGEM 139 – Presentes para minha Mãe

Acervo Pessoal da Autora

Seu estandarte é bastante arquetípico, uma vez que tanto a santa, quanto as
flores, as borboletas e a menina são representações simbólicas do Grande
Feminino.
Portanto, as três idosas trouxeram o Sagrado para o seu estandarte, assim
como a força da mulher e da maternidade. E, no final do processo arteterapêutico,
quando receberam suas produções de volta, elas se encantaram com o resultado,
celebraram dizendo “que coisa mais linda!” (Vitória Régia), “olha o amor ali”
(Hortênsia), “essa sou eu, essa eu posso mostrar, ei veja só, veja, essa sou eu. Não
quero ser mais ninguém, não quero ser essas santas, eu sou maravilhosa assim
como eu sou”. (Girassol).
•

Poema “Se as coisas fossem mães”, de Sylvia Orthof
IMAGEM 140 – O poder das boas mães

Acervo Pessoal da Autora
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As idosas escolheram realizar uma festa de Natal e confeccionar os enfeites
para o dia da celebração. Disseram que não poderia faltar uma árvore de natal e um
presépio, ficando animadas e encantadas quando viam reunidos os trabalhos de
todas elas.
Para a produção do presépio, uma contadora de histórias foi convidada a
visitá-las, relembrando a história da passagem bíblica que o representa, e que a
figura central dessa história é uma mulher que traz ao mundo uma vida. Em seguida,
a convidada declamou o poema de Sylvia Orthof, utilizando um livro ilustrado e
confeccionado a mão por crianças de uma escola pública. A cada verso, a cada
desenho, elas se iluminavam, sorrindo e se divertindo com o poema declamado.
Foi solicitado que dissessem se as coisas fossem mães, o que seriam para
elas, e Girassol disse: “as mães seriam tudo, o antes e o depois, porque mãe é
única, é aquilo que se coloca no alto, quem é minha mãe? Tudo está nessa palavra:
Mãe! Não tem tamanho nem cor nem idade, mãe é mãe, é algo maior, mesmo
quando está ausente, ela está presente”. Hortênsia respondeu: “mãe é bom, é quem
orienta, instrui”, vindo à tona a recordação do nascimento de sua filha. Já Vitória
Régia afirmou que “mãe é muito admirada”, lembrando-se dos passeios com a mãe
em Manaus e das brincadeiras com o seu próprio filho.
Continuaram a sessão produzindo o presépio com material reciclável.
Enquanto faziam, Girassol se emocionou e chorou com saudades da mãe, ficou com
o olhar fixado na imagem que havia escolhido – A Sagrada Família – e a enfeitou
com muitas pedras brilhosas. Uma música que tocava ao fundo também fez Vitória
Régia lembrar-se da mãe, dizendo “essa música me mata, sinto saudades da minha
mãe”. A música em questão era “A Noite de meu bem”, de Dolores Duran.
Percebe-se que essa atividade expressiva foi capaz de mobilizar não só
conteúdos arquetípicos, mas também reminiscências da mãe pessoal bem como da
própria maternidade. O amor materno mostrou-se, assim, como um sentimento tão
forte para essas mulheres que resiste em núcleos saudáveis da psique ativados pela
Arteterapia.

•

O Simbolismo das Bonecas

185

IMAGEM 141 – Uma parte de mim em você

Acervo Pessoal da Autora

Em toda parte do mundo, as meninas costumam brincar de bonecas. A elas
dão nome, adereços e, principalmente, cuidados. De acordo com Clarissa Pinkola
Estés:
Durante séculos, os seres humanos tiveram a sensação de que as bonecas
emanavam algo de sagrado e de maná - um sentimento irresistível e
impressionante que influencia as pessoas, fazendo com que mudem
espiritualmente. Acredita-se que as bonecas sejam impregnadas de vida por
quem as criou. [...] Elas são usadas como símbolos de autoridade e
talismãs para lembrar à pessoa a sua própria força. (1992, p. 253).

As bonecas recebem as projeções do indivíduo, são cúmplices, amigas,
conselheiras, são pessoas de quem se deve cuidar, a quem se destina todo afeto, o
que faz com que elas aumentem a autoestima e o sentimento de utilidade das
idosas demenciadas. Nos Estados Unidos, as bonecas são introduzidas como
tratamento terapêutico no estágio intermediário da doença de Alzheimer, trazendo
excelentes resultados para aqueles que se apropriam desse “filho imaginário”.
Segundo o Instituto Alzheimer Brasil (IAB), há evidências científicas de melhoria no
quadro geral dos pacientes, como: alívio da aflição, redução de estados de
confusão, aumento de comportamentos positivos, recordação de momentos
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prazerosos do passado, alívio da necessidade de amar e ser amado, aumento da
interação através da conversa com a boneca, dentre outros ganhos.
No processo arteterapêutico, as idosas foram convidadas a dançarem numa
ciranda de roda, o que trouxe recordação das letras das canções e muitos risos.
Depois, elas olharam e interagiram com vários tipos de brinquedos antigos. Girassol
e Hortênsia se animaram com as bolas de gás, jogando uma para outra, como se
tivessem retornado a infância.
Depois de muitas brincadeiras, elas foram convidadas a produzir suas
próprias bonecas. Vitória Régia parecia nunca ter perdido a habilidade de costureira,
ensinando a estagiária a dar os pontos e nós, rapidamente construindo o corpo e
cabeça de sua boneca. Em seguida, pediu ajuda para desenhar o rosto. Assim que a
viu pronta, segurou a boneca nos braços como quem segura um bebê, ficando muito
feliz com a sua produção. Lembrou-se de seu filho e disse ter uma filha, da qual
nunca falou e que também não estava em seu relatório médico. Depois, afirmou
conhecer a facilitadora há muitos anos, desde sua vida em Manaus, e que ficava
muito feliz quando a via.
Hortênsia teve dificuldade com a costura e preferiu usar cola, precisando ser
auxiliada. Estava bem descontraída enquanto costurava, cantarolando “carinhoso”,
ao final usou uma boneca como exemplo para produzir o rosto da sua.
Já Girassol pela primeira vez se recusou a participar, mas permaneceu na
sessão brincando com uma boneca que estava sobre a mesa, criando diálogos entre
elas, demonstrando bastante euforia. Deu a boneca personalidade masculina,
dizendo que ele era bravo e que não revelava seu nome a ninguém porque não era
bobo. Ao final ficou emocionada, colocou a boneca no seu peito, disse que a vida
passa muito rápido e concluiu afirmando sobre a boneca: “ela não é filha de ninguém
porque é filha de si mesma”.
A Grande Mãe é filha de si mesma, ela é a origem de tudo, a representação
do começo e do fim, o arquétipo primordial, cuja vida proveu e para o qual todos
retornarão. Além disso, Girassol assim como as outras idosas aqui representadas se
sentem desalentadas, vivendo o fim de suas vidas na solidão de uma instituição,
elas não podem se sentir filhas de alguém, elas só podem sobreviver sendo filhas de
si mesmas, nutrindo sua coragem, sua força, sua ousadia de viver tantos anos, de
abrir os olhos e respirar apesar de todos os desafios impostos a elas nesse cotidiano
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cuja constelação da Deusa Terrível é muito mais comum do que a da mãe que elas
esperam e desejam possuir.
As bonecas, portanto, funcionaram como um objeto simbólico, no qual cada
uma pôde projetar seus conteúdos inconscientes, revelando não apenas o lado
materno amoroso e cuidador, mas também o desamparo da criança interior diante
da solidão e da proximidade do fim da vida. O processo arteterapêutico, dessa
forma, possibilitou a ativação desses conteúdos, bem como a oportunidade de
acolhê-los em um espaço também sagrado para elas, pois as sessões e a relação
com a estagiária representavam um momento de ser escutada, de ser olhada, de
receber afeto, respeito e consideração, um lugar de troca e de satisfação mútua,
proporcionando fortalecimento espiritual, bem – estar físico e mental, elementos
esses fundamentais para promoção da qualidade de vida dessas mulheres.

5. 7. PERFIL FINAL DO GRUPO
IMAGENS 142 a 144 – O sol no sorriso

Acervo Pessoal da Autora

No final do processo arteterapêutico, as idosas reviram em vídeo todo o
processo pelo qual passaram. Depois, receberam todas as produções que
confeccionaram. Elas ficaram surpresas em terem produzido tantas coisas e ficaram
animadas ao perceberem o quanto são úteis, criativas e talentosas.
Quando questionadas sobre o que achavam de terem participado do grupo
arteterapêutico, Hortênsia disse que percebeu um aumento na sua vontade de
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experimentar os materiais que não conhecia. Esse relato é muito importante vindo
dela, pois a memória recente quase não retinha nada, ainda assim sua observação
era verdadeira, uma vez que na falta de seus materiais preferidos, ela, ao longo do
processo, foi se abrindo a sugestões, e aceitando usar outros rejeitados
anteriormente.
Girassol disse que tudo tinha sido muito bom, pois “A pessoa aprende a
gostar de outras coisas. Se joga mais dentro de outro pedaço. Fica mais sabida”. Ela
produzia pouco, observava mais, pois do que gostava mesmo era de estar em
grupo, das conversas, das risadas, da música. Com sua energia, alegrava a todos, e
sempre encantava com suas sábias palavras, quase sempre permeadas pela
importância do coletivo e de cuidar uns dos outros.
Vitória Régia disse ter ficado atrapalhada, mas que tinha gostado muito das
coisas que fez e nem se lembrava. Seus olhos brilhavam diante do fato de ser capaz
de pintar, bordar, plantar, colorir, dentre tantas outras habilidades demonstradas
durante todo o processo.
Constatou-se uma melhoria nas comunicações, pois todas estavam mais
falantes e participativas. Também houve uma melhora na autoestima, na autonomia
para fazer suas próprias escolhas, no sentimento de utilidade e de segurança, uma
vez que durante o tempo em que participavam das sessões não experimentavam
medos e receios sentidos em outros momentos na casa e relatados por elas. O
despertar da criatividade também pôde ser observado, pois houve uma expansão no
uso dos materiais, na produção de forma e na escolha de cores mais alegres e de
materiais com mais brilho.
Além dessas observações, considera-se essencial a construção de vínculos
entre as idosas, sempre companheiras e solidárias umas com as outras. O afeto
entre elas era notado nos elogios às produções, no carinho, nas palavras de consolo
em momentos de choro, nos risos e conversas e na cantoria.
Uma cena que ficará registrada na memória da facilitadora ocorreu no último
encontro, quando retornaram da confraternização final. Enquanto esperava o carro
para ir embora, olhou para dentro da casa e viu Vitória Régia deitar-se no colo de
Girassol, que imediatamente começou a fazer-lhe cafuné. Essa mudança foi muito
significativa, pois no começo do processo elas mal se falavam.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
IMAGEM 145 - Iluminada

IMAGEM 146 – Redescoberta IMAGEM 147 - Revitalizada

Disponível em: https://www.floreseflores.com.br /flores-da-primavera-conheca-as-especies-tipicas-daestacao/

Na sociedade ocidental, a memória está estritamente relacionada ao
pensamento racional e à linguagem. Embora lapsos de memória sejam uma
situação possível em qualquer idade, são queixas mais frequentes da população
idosa. Quando esses lapsos se tornam frequentes e o indivíduo recebe o diagnóstico
de Mal de Alzheimer, junto com o laudo vem uma série de limitações e pré-conceitos
devido à falta de conhecimento da população em geral e de formação especializada
para oferecer cuidados que possam ir além dos aspectos físicos.
As Instituições de Longa Permanência, em sua maioria, não estão preparadas
para oferecer estímulos culturais, sociais, espirituais e cognitivos aos doentes de
Alzheimer. A perda da memória não pode ser considerada uma limitação que
justifique a estagnação da pessoa idosa, uma vez que os instintos e emoções
surgem no ser humano muito antes que a capacidade de elaborar um pensamento
racional e linear. Uma criança se expressa por meio do desenho, da fantasia, dos
gestos, vivenciando nesse período o contato com um potencial criativo enorme.
Dessa forma, também os idosos demenciados, no retorno a essa “infância”,
possuem inúmeras capacidades preservadas que podem e devem ser incentivadas
para que eles tenham uma maior expectativa e qualidade de vida.
No Japão, existe uma filosofia praticada por uma comunidade considerada a
mais idosa do mundo. Essa prática chama-se IKIGAI, que pode ser traduzida
livremente como “Propósito de Vida”. Não há nenhum ser humano que deseje viver
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sem ter um propósito, um motivo forte que justifique sua permanência na Terra. Esse
propósito não pode ser desconsiderado mesmo quando a pessoa idosa tem perdas
neurodegenerativas, pois a cada novo dia é possível estabelecer um novo propósito
ou recordar o motivo do dia anterior para transformar e ativar núcleos saudáveis
ainda existentes nesses longevos. Um dos aspectos dessa filosofia, por exemplo, é
fortalecer os vínculos afetivos entre os idosos e também de modo intergeracional.
Assim, percebe-se que o estereótipo da velhice é um mal que assombra a
maior parte dos idosos, principalmente do gênero feminino, devido a fatores sociais
e culturais. Somados a isso, a doença de Alzheimer e a vida institucionalizada
provocam um apagamento da subjetividade do indivíduo, resultando na constelação
dos aspectos sombrios do arquétipo da Grande Mãe e no desejo inconsciente pela
dissolução no incesto urobórico, isto é, pela união prazerosa e amorosa da mãe e do
bebê, o que representa a morte psíquica e física.
A partir da confrontação teórica feita até aqui, acredita-se que a Arteterapia
muito tem a contribuir no atendimento e no tratamento da pessoa que sofre com Mal
de Alzheimer, uma vez que o processo arteterapêutico considera toda a
subjetividade do sujeito em análise. No setting arteterapêutico, o cliente não é a sua
doença, o seu laudo médico, mas sim um ser singular cuja capacidade de criar é
inerente e deve ser incentivada por meio das técnicas expressivas e da escuta
sensível, que vai muito além da palavra, pois ouve a voz dos sentidos e do sentir.
Ademais, em Arteterapia, o cliente é um ser humano que possui uma história
pessoal que será revelada através dos símbolos plasmados nas sessões. Esses
símbolos podem, então, ser amplificados e a energia arquetípica transformada.
No

percurso

arteterapêutico

com

o

grupo

de

mulheres

idosas

institucionalizadas e com a doença de Alzheimer, foi possível observar que as
estratégias criativas, expressivas e plásticas contribuíram para ativar aspectos
benéficos da Grande Mãe, fortalecidos pelo vínculo transferencial positivo, como o
sentimento de proteção, pertencimento, reminiscências com a própria figura materna
e acolhimento às comunicações, o que permitiu a essas mulheres terem um espaço
para serem enxergadas pelo que são e não apenas pela doença.
A valorização de suas narrativas, ainda que muitas vezes desconexas e
fantasiosas, e de suas habilidades manuais e criativas, demonstrou-se fundamental
para que suas subjetividades fossem apreciadas no tempo Kairós, o tempo presente
e qualitativo, no qual elas puderam ser quem quiseram ser e se abrirem como flores
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na primavera, dispostas a compartilhar de toda energia vital que ainda possuem
dentro de si.
Recomenda-se para pesquisas complementares o estudo de outros
arquétipos que possam ser benéficos para ativar memórias e núcleos saudáveis em
idosos portadores de Alzheimer.
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ANEXO A

A Grande Mãe
Deméter, deusa da colheita, tinha cabelos da cor do pôr do sol, e lábios e
faces tão rosados e perfeitos quanto uma manhã de verão. Por onde quer que ela
passasse na terra, as árvores explodiam em frutos e o trigo amadurecia até ficar de
um dourado brilhante; as flores exalavam doces aromas em sua direção e as
verduras cresciam cheias de vida e suculência.
Ela tinha uma filha chamada Cora, a criança mais adorável que já nasceu
nesta terra, e Deméter adorava brincar com ela nos longos e ensolarados dias de
verão – e, onde Deméter estivesse, era sempre verão. Mas, quando Cora estava
com cerca de dezesseis anos, Hades, o sombrio deus do Mundo Inferior, a viu
colhendo flores nos campos e bosques. Ele se apaixonou por ela imediatamente,
mas sabia que Deméter nunca permitiria que eles se casassem – assim, teria que
raptá-la.
Então, numa linda tarde, Hades conduziu sua carruagem puxada por seis
cavalos negros para fora de uma enorme fenda na terra, agarrou Cora nos braços e
carregou-a aos gritos para seu reino nas profundezas do Mundo Inferior. Somente
um pastorzinho e o irmão dele tinham visto o que acontecera, e ficaram tão
assustados que não contaram nada a ninguém.
Durante um ano inteiro, Deméter procurou a filha, chamando e chamando,
Enquanto chamava, tantas lágrimas escorriam por seu rosto que ele se tornou
enrugado e amassado, e seus adoráveis cabelos ficaram grisalhos e escorridos de
tanta tristeza. Nada mais cresceu ou floresceu, e a terra se transformou em um lugar
gelado e escuro, onde nenhum pássaro cantava. Homens, mulheres e crianças
tremiam agachados em volta de fogueiras, e passavam muita fome.
Nos Céus, o deus Sol sabia o que tinha acontecido. Ele contou a Zeus, o
deus mais poderoso de todos, mas este decidiu que não ia interferir. No entanto,
logo notou que os homens e animais estavam muito infelizes na Terra e decidiu
enviar uma mensagem à Deméter por um anjo:
“Não se preocupe, minha querida. Vou trazê-la de volta a você”, disse o anjo.
Em seguida, ele desceu até o Mundo Inferior e implorou a Hades que devolvesse a
filha para sua mãe.
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O malvado Hades sabia que se isso acontecesse, ele não teria alternativa a
não ser que Cora comesse algo do seu reino e deu a ela três sementes de romã.
Ele disse ao anjo: “A pequena Cora foi muito tola!”. Ela explodiu em lágrimas,
pois acreditava que jamais voltaria a sair daquela prisão, onde não havia sol e
jamais voltaria a ver a sua mãe.
Mas o anjo era mais esperto e disse ao malvado Hades:
“Se você não mandar Cora de volta para a mãe dela, todos na terra irão
morrer de frio e fome, e você ficará tão ocupado recebendo essas almas que não
terá tempo para se divertir com essa pequena moça. Por que você não a deixa ficar
aqui por três meses e o resto do tempo com a mãe, lá em cima na Terra?”
Hades sabia que tinha sido derrotado e concordou. Assim, Cora voltou para a
mãe por nove meses do ano, e a terra floresceu de novo. Durante os três meses que
chamamos de inverno, Cora muda seu nome para Perséfone e vai morar com o
deus do Mundo Inferior. Quando isso acontece, os ventos frios sopram e Deméter
chora lágrimas de gelo porque sente muita saudade da filha.
(Adaptação. Coats, Lucy. O Menino que Caiu do Céu – 50 mitos gregos. 2009, p. 35 a 38).
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ANEXO B

Se as Coisas Fossem Mães
Sylvia Orthof

Se a lua fosse mãe, seria mãe das estrelas,
o céu seria sua casa, casa das estrelas belas.

Se a sereia fosse mãe, seria mãe dos peixinhos,
o mar seria um jardim, os barcos seus caminhos.

Se a casa fosse mãe, seria a mãe das janelas,
conversaria com a lua sobre as crianças estrelas,
falaria de receitas, pastéis de vento, quindins,
emprestaria a cozinha pra lua fazer pudins!

Se a terra fosse mãe, seria a mãe das sementes,
pois mãe é tudo que abraça, acha graça e ama a agente.

Se uma fada fosse mãe, seria mãe da alegria,
toda mãe é um pouco fada... Nossa mãe fada seria.

Se uma bruxa fosse mãe,
seria mãe gozada:
seria a mãe das vassouras, da Família Vassourada!

Se a chaleira fosse mãe, seria a mãe da água fervida,
faria chá e remédio para as doenças da vida.

Se a mesa fosse mãe,
as filhas, sendo cadeiras,
sentariam comportadas,
teriam “boas maneiras”.
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Cada mãe é diferente: mãe verdadeira, ou postiça,
mãe vovó e mãe titia, Maria, Filó, Francisca,
Gertrudes, Malvina, Alice,
Toda mãe é como eu disse.

Dona Mamãe ralha e beija,
erra, acerta, arruma a mesa,
cozinha, escreve, trabalha fora,
ri, esquece, lembra e chora,
traz remédio e sobremesa ...
Tem pai que é “tipo mãe”...
Esse, então, é uma beleza!
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ANEXO C

Maria, Maria
Milton Nascimento

Maria, Maria
É um dom, uma certa magia
Uma força que nos alerta
Uma mulher que merece viver e amar
Como outra qualquer do planeta
Maria, Maria
É o som, é a cor, é o suor
É a dose mais forte e lenta
De uma gente que ri quando deve
chorar
E não vive, apenas aguenta
Mas é preciso ter força
É preciso ter raça
É preciso ter gana sempre
Quem traz no corpo a marca
Maria, Maria
Mistura a dor e a alegria
Mas é preciso ter manha
É preciso ter graça

É preciso ter sonho sempre
Quem traz na pele essa marca
Possui a estranha mania
De ter fé na vida
Mas é preciso ter força
É preciso ter raça
É preciso ter gana sempre
Quem traz no corpo a marca
Maria, Maria
Mistura a dor e a alegria

Mas é preciso ter manha
É preciso ter graça
É preciso ter sonho sempre
Quem traz na pele essa marca
Possui a estranha mania
De ter fé na vida
Ah! Hei! Ah! Hei! Ah! Hei!
Ah! Hei! Ah! Hei! Ah! Hei!!
Lá lá lá lerererê lerererê
Lá lá lá lerererê lerererê

202

