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RESUMO 

 

O tema do presente estudo aborda a criação artística praticada por idosos não 

profissionais que alcançaram e ultrapassaram os noventa anos de vida. Idosos 

nonagenários apenas em virtude da idade avançada que possuem, de forma geral são 

questionados em relação à sua lucidez e capacidade produtiva. Dessa maneira os 

entrevistados resistiram à visão social delegada ao idoso, especialmente àqueles que 

atingiram a quarta idade, que se inicia a partir dos oitenta anos. 

Para a reflexão desses sujeitos e o significado de suas produções foi necessário 

investigar o que representa ser idoso na sociedade atual, a natureza da produção artística 

e o exercício da criação.  

O contato direto com os entrevistados e suas obras proporcionaram o ingresso 

parcial no universo desses indivíduos, suas subjetividades e a forma particular que 

encontraram para lidar com as realidades da velhice. A proposta desse estudo é mostrar 

as individualidades de velhices bem sucedidas apoiadas na prática e no 

desenvolvimento de atividades criadoras. 

 

Palavras chaves: velhice, nonagenários, quarta idade, criação artística     
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ABSTRACT 

 

  

This study talks about the creative artistic creation by non professional elder 

artists who reached 90 years old. Those elders, only due to their advanced age, are 

generally put aside in reason of doubts about their lucidity and capacity of production. 

Thus, it is possible to affirm that the interviewed persons of this job resisted to the 

social conception of oldness, especially those who are over eighty years old. 

For the reflection of these persons and their work it was necessary to investigate 

the meaning of being old in the society of nowadays, the nature of the artistic 

production and the exercise of creation. 

The direct contact with the interviewed elderly and their work afforded to enter 

in their universe, their subjectiviness and the particular way they find to deal with the 

reality of oldness. This study proposes to show the individuality of well successful 

oldness based on creative activities.    

 

 

Keywords: oldness; nonagerians; fourth age; artistic creation. 

 

 



10 

 

 SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO................................................................................................... 12

 

CAPÍTULO I  

1. A VELHICE DO HOMEM CONTEMPORÂNEO ............................. 20

1.1. Significados da velhice.......................................................................... 22

1.2. A “melhor” idade .................................................................................. 24

1.3. Humanidade longeva ............................................................................ 26

1.4. O idoso contemporâneo......................................................................... 27

1.5. A Velhice na Sociedade de Controle..................................................... 31

1.6. O idoso e o novo capitalismo ............................................................... 34

 

CAPÍTULO II 

2. FORMAS DE CONCEPÇÕES DA ARTE ........................................... 37

2.1. Arte indígena e arte bruta...................................................................... 37

2.2. Arte na Antiguidade.............................................................................. 39

2.3. Compreensões da arte ........................................................................... 40

2.4. Visão social da arte ............................................................................... 42

2.5. A apreciação do objeto artístico ........................................................... 45

2.6. Poética, estética e estilo: ....................................................................... 48

2.7. Arte e simbolismo: ............................................................................... 50

2.8. Arte e velhice: ....................................................................................... 53

 

CAPITULO III 

3. CRIAÇÃO ARTÍSTICA ........................................................................ 56

3.1. O pensamento criador ........................................................................... 57

3.2. A criação como atributo divino ............................................................ 58

3.3. A “morte de Deus” – o homem responsável pelas próprias criações ... 61

3.4. A memória criativa ............................................................................... 66

3.5. Crítica Genética .................................................................................... 74

3.6. O processo criativo segundo a Crítica Genética: .................................. 77

 



11 

 

CAPÍTULO IV 

4. ABORDAGEM METODOLÓGICA ..................................................... 84

 

CAPÍTULO V 

5. ENTREVISTAS – ANÁLISE.................................................................. 88

5.1. D. Olinda Nepomuceno – artista plástica ............................................. 88

5.2. Sr. Leonísio Paulo de Oliveira – compositor ........................................ 91

5.3. D. Rosalina Giannella Marino – escritora e poeta ................................ 99

5.4. Análise das entrevistas ......................................................................... 107

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 112

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 115

 

ANEXOS .............................................................................................................. 119

 

 

 



12 

 

INTRODUÇÃO 

  

A ideia de associar criação artística e envelhecimento foi o resultado de duas 

mudanças de percurso. Como cantora e fonoaudióloga, meu interesse inicial, ao 

ingressar no Mestrado em Gerontologia Social, era pesquisar os benefícios que a prática 

da atividade vocal, mais especificamente da voz cantada, poderia trazer aos indivíduos 

idosos. Já no primeiro semestre, ao cursar a disciplina Envelhecimento, Cultura e 

Saúde, ministrada pela professora Maria Helena Villas-Bôas Concone, realizei 

entrevistas com cantores líricos idosos no intuito de investigar suas memórias de vida.   

Não havia qualquer outra pretensão, neste trabalho de classe, que não fosse a de 

registrar recordações dos tempos em que estiveram no auge de suas carreiras, das 

viagens internacionais, dos méritos e premiações que obtiveram em concursos e das 

melhores produções que participaram. Imaginei também que criticariam o ambiente 

lírico do Brasil, enfatizando como o cantor erudito já pôde contar com melhores 

perspectivas de trabalho sem ter que, necessariamente, buscar o reconhecimento 

internacional para ser valorizado no seu país. Estando no início do curso, minha 

impressão sobre as entrevistas realizadas com os idosos era a de que elas circulavam 

sempre em torno de rememorações calcificadas no passado. 

Realizei as entrevistas com cantores entre setenta e dois a oitenta e quatro anos 

de idade. Eles referiram ter uma boa saúde, disposição física e permanecem atuando na 

música como profissionais. Logo percebi que me enganei em relação ao que esperava 

das entrevistas. Não houve qualquer comentário saudosista ou observação que pudesse 

pressupor ressentimentos profissionais. Ao contrário, todos os entrevistados 

consideraram um privilégio serem cantores em plena atividade, afirmando não 

conceberem as próprias vidas sem a música. Durante as entrevistas, não consegui 

manter a sequência do roteiro que elaborei. Eles relataram suas experiências conforme 

as lembranças iam surgindo na memória. Pouco pude direcionar ou pontuar as 

entrevistas. Mesmo assim, o contato foi satisfatório porque os conteúdos que eu havia 

planejado abordar apareceram entremeados às diversas narrativas.  

Sempre que eu perguntava algo sobre o passado, as respostas de forma geral 

retornavam incompletas e fragmentadas, como se não lhes interessasse falar sobre ele – 

talvez aqueles artistas não quisessem “pertencer ao passado”, mas sim “estar em cartaz”, 

divulgar o que estão realizando no presente e anunciar projetos futuros. Percebi que é 
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importante para o cantor idoso mostrar que seu trabalho é valorizado e que consegue 

manter-se incluído num meio profissional competitivo e restrito, realizando o que 

sempre lhe trouxe status e prazer. Foi claro perceber que suas atividades na música 

engendram todos os outros aspectos de suas vidas.   

Muitos fatos ao serem contados me pareceram “romanceados”. Considerei não 

ser meu papel especular verossimilhanças ou investigar se aquela memória fora 

construída através da repetição dos mesmos relatos acrescidos de “reforços expressivos” 

que poderiam comprometer a veracidade dos fatos. Detectei incongruências, 

contradições e ambiguidades. Entretanto, interpretei-as como um desejo, talvez 

inconsciente, de tornar suas histórias mais emocionantes e interessantes. Supus haver 

também o desejo de impressionar, a necessidade de ser ouvido e reconhecido como 

personalidade de destaque no cenário artístico nacional.  

Todos os cantores entrevistados referiram queda do rendimento vocal e 

lamentaram não conseguir mais cantar como na juventude e durante a maturidade. 

Naturalmente, esse fator gerou desconforto ao ser abordado. Para eles, foi necessário 

realizar mudanças e adaptações no repertório e no tipo de emissão vocal (alterada por 

fatores hormonais, pela ação do tempo e pela carreira de muitos anos como cantor 

lírico) para que pudessem corresponder às exigências profissionais. Para muitos 

cantores, o declínio da performance vocal determina o término de suas carreiras como 

solistas. É comum observar que diversos artistas ao atingirem essa fase, preferem se 

dedicar ao ensino e à criação no âmbito intelectual mudando o foco de atuação para 

áreas que os preservem da exposição pública. 

 O que me admirou neste grupo em especial, foi ter assumido a realidade de ter 

um instrumento desgastado pelo tempo, uso e apesar disso, ter optado pela busca de 

soluções, adaptações e compensações. Essa decisão trouxe novos ares para a prática de 

suas atividades, atraiu novos olhares e não desqualificou o caráter artístico de suas 

performances. Ao reverem suas competências expressivas, descobriram um universo de 

possibilidades abertas e alternativas estéticas prontas para serem desvendadas, testadas e 

incorporadas.    

Essas entrevistas talvez devessem me animar a desenvolver uma pesquisa que 

demonstrasse objetivamente os benefícios da prática do canto direcionada aos idosos. 

Surpreendi-me com o entusiasmo e a lucidez dos meus entrevistados e refleti sobre o 

que lhes traria essa vitalidade. Como cantora lírica profissional há mais de vinte anos, 



14 

 

jamais descartaria que a prática do canto seria um dos fatores. Cantar com o preparo e o 

embasamento de uma técnica saudável é uma atividade que estimula o organismo 

integralmente, trazendo benefícios físicos, mentais e emocionais.  

Estudos neurológicos comprovam que a música estimula os dois hemisférios 

cerebrais simultaneamente, sendo cada vez mais comum a sua utilização em tratamentos 

neurológicos, além de acelerar processos de neuroplasticidade cerebral – áreas íntegras 

do cérebro que assumem as funções que eram realizadas pelas áreas lesionadas 

(LEVITIN, 2010). A pedagogia possui um longo histórico de utilização da música como 

estratégia de aprendizagem. Diversos setores do conhecimento exploram os benefícios 

proporcionados pelas dinâmicas que envolvem práticas musicais e canto, inclusive nos 

meios empresariais como, por exemplo, a formação de coros, que promove integração 

entre os funcionários, redução dos níveis de stress e, como consequência, aumento da 

produtividade (ILARI, 2006). 

Antes de ingressar no Mestrado já havia trabalhado como professora de canto e 

fonoaudióloga a voz cantada de pessoas idosas, em atendimentos individuais e em 

grupos. Sempre observei uma rápida melhora na disposição física, respiração e na 

postura corporal. Muitos ex-alunos perceberam que o metabolismo passou a funcionar 

de forma mais eficiente após terem iniciado as aulas de canto. Atribuo essas 

observações aos exercícios de técnica vocal, especialmente ao treinamento respiratório 

necessário para desenvolver uma emissão estável e sustentada.   

 O canto erudito exige um estilo de vida apropriado que requer cuidados 

voltados para a preservação do instrumento vocal, além de constante aprimoramento 

técnico e disciplina. Dedicar-se à execução desse repertório exige um empenho 

muscular intenso e específico, às vezes atingindo os limites da resistência vocal e 

somente através de constantes repetições é possível condicionar a musculatura laríngea, 

considerando que ela necessita ser readaptada a cada mudança de repertório. Mesmo 

quando o cantor desenvolve sua carreira sobre uma boa base técnica associada a 

excelentes hábitos de saúde, com o passar do tempo não há como evitar o desgaste 

vocal. Contudo, é importante lembrar que o objetivo da arte não é restringir a 

competência do artista aos aspectos de ordem técnica. O relacionamento da obra de arte 

com o fruidor percorre caminhos muito mais subjetivos, nos quais a criação 

desempenha o papel principal. 
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Observando-os melhor percebi a razão pela qual meus entrevistados decidiram 

continuar a investir na profissão de cantor. O ânimo e a alegria que transpareceram ao 

relatarem suas descobertas e a satisfação de poderem aplicá-las na prática profissional 

demonstraram que o empenho dedicado à realização de novos projetos estaria 

relacionado ao prazer e à necessidade de exercitar a criatividade. No caso de músicos 

que executam obras compostas por outros autores, como no caso desses cantores, o 

componente individual da criação se expressa através da interpretação. Definir rumos 

interpretativos requer o estudo aprofundado da obra e mostra o quanto o artista 

comprometeu-se, dedicou-se e investiu na qualidade do seu trabalho. A consagração do 

talento de grandes intérpretes ocorre normalmente quando o artista se envolve com a 

obra ao ponto de conferir a ela uma identidade que se torna referência para outros 

intérpretes. Observei a empolgação ao relatarem os projetos que estavam realizando, os 

que pretendiam desenvolver no futuro, a escolha de repertórios mais adequados à nova 

condição vocal, o processo de releitura das obras realizadas e as constantes 

transformações em relação à sua concepção e execução, além das pesquisas realizadas 

para desenvolver tais trabalhos.  

Ao ingressar no curso de Pós-Graduação em Gerontologia Social da PUC-SP 

encaminhei um projeto de pesquisa que teve como tema “A utilização de práticas 

musicais e do canto em abordagens voltadas para indivíduos idosos”. Durante o curso, 

ao concorrer à Bolsa de Estudos oferecida pela CAPES, o tema já havia mudado para 

“Criação musical e envelhecimento”. Novamente, outra adaptação foi realizada após o 

teste de qualificação. O tema deixou de se restringir à criação musical e se estendeu para 

a criação artística, transformando-se em “Criação artística e envelhecimento”e, 

finalmente, “Nonagenários Criadores”. Essa mudança foi realizada porque qualquer 

expressão artística (música, pintura, literatura, dança, etc.) que fosse abordada 

especificamente, necessitaria considerar como a sua prática contínua pode impactar os 

corpos que a realizam. Então, para que o foco da pesquisa se fixasse na ação criadora, 

optei por pesquisar idosos que tem em comum o hábito de criar, transitando por diversas 

formas de expressão artística. Cabe ressaltar que a arte está situada na relação do objeto 

com o fruidor. Só existe arte neste momento relacional. Uma escultura só é objeto 

artístico quando percebida e admirada como tal - ou não passará de um simples objeto 

exposto - assim como uma bela paisagem, um gesto corporal harmônico, um olhar ou 
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um sorriso podem suscitar uma apreciação estética, característica daqueles que 

apreendem o mundo de forma artística. 

Iniciei a busca dos entrevistados, perguntando a artistas conhecidos meus se eles 

poderiam me indicar algum parente, amigo ou colega idoso que fosse criador na área 

das artes. Conversei com alguns artistas que se encontravam na faixa etária dos sessenta 

e cinco a setenta e cinco anos de idade que não se sentiam, nem se consideravam idosos 

e constatei que por isso não obtive resultados satisfatórios – não houve como abordar o 

vivenciar da velhice. Tive então a oportunidade de conhecer e entrevistar três criadores 

nonagenários admiráveis. Com eles pude desenvolver tranquilamente os temas 

relacionados à velhice e ao envelhecimento. Os três artistas que participaram dessa 

dissertação são criadores amadores que nunca comercializaram suas obras e nunca 

frequentaram ambientes artísticos. Muitos idosos, influenciados por uma cultura que 

despreza a capacidade produtiva dos mais velhos, acreditam que, por terem atingido 

idades avançadas, se tornaram incapazes de adquirir e aperfeiçoar novas habilidades, 

principalmente as que requerem criatividade. Esses entrevistados demonstraram ser o 

contrário.  

Enquanto procurei pessoas para entrevistar, obtive contatos que me levariam a 

personalidades famosas. Foi uma decisão minha entrevistar artistas anônimos que vivem 

como a grande maioria dos idosos da mesma faixa etária. Para um velho aposentado que 

talvez tenha aprendido a tocar alguns acordes no violão e arriscou compor uma melodia 

simples, tomar como exemplo histórias de vida como as de Oscar Niemeyer, Ariano 

Suassuna ou Antunes Filho, poderia parecer algo muito distante de sua realidade, além 

de sugerir que a criação é uma atividade restrita a pessoas que se destacam das demais 

por possuírem talentos especiais e incomuns. Os indivíduos que participaram dessa 

pesquisa foram: uma senhora que se aposentou como professora primária e atualmente 

cria desenhos a lápis de cor, uma dona de casa que começou a escrever poesias aos 

oitenta e quatro anos de idade e um senhor que trabalhou na lavoura, foi celeiro 

(fabricou celas para cavalos) e atualmente, aos noventa e um anos, compõe hinos 

evangélicos diariamente, contando com mais de mil composições sacras. 

Nasci e cresci num ambiente altamente criativo convivendo com familiares que 

viviam uma rotina composta por atividades artísticas. Sempre havia alguém tocando um 

instrumento, compondo, cantando, pintando uma tela, inventando enfeites, fazendo 

bordados, criando e confeccionando roupas e acessórios. Na música, minha história 
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familiar é ainda mais expressiva. Minha avó é filha de regente de banda e irmã de um 

clarinetista e saxofonista (Mário Pereira) que hoje é reconhecido como referência pelos 

historiadores da música popular brasileira. Meu avô foi violonista, compositor, cantor, 

ator, roteirista, poeta, artista plástico e promoveu diversos eventos culturais e artísticos 

na cidade de Batatais, que fica no interior se São Paulo. O Teatro Municipal de Batatais 

recebeu o seu nome, Fausto Bellini Degani, pelo reconhecimento aos benefícios de 

ordem cultural e artística que trouxe para a cidade, através de iniciativas voluntárias. 

Minha tia (Gilka Degani), artista plástica, cantora, instrumentista e compositora foi a 

principal responsável pelo meu ingresso no mundo das artes, logo no início da minha 

infância, me estimulando a cantar e realizando brincadeiras que desenvolveram meu 

prazer e necessidade de me manter cercada de elementos que requerem e exploram a 

inventividade.    

Não imaginei que o desenrolar dessa pesquisa me conduzisse a vidas que, 

mesmo tendo ultrapassado noventa anos de existência, me permitiram desenvolver um 

tema relacionado à criação artística. D. Olinda, aos 90 anos é atenta às belezas sutis que 

a cercam reproduzindo-as sensivelmente, através dos seus desenhos a lápis de cor. 

Atualmente reside em Uberaba - MG, sua produção é intuitiva, não estudou artes 

plásticas e nunca atuou profissionalmente nessa área, mas sua habilidade motora, 

sensibilidade e olhar estético fizeram dela professora reconhecida na área de 

alfabetização e destacou-a como cabeleireira na sua cidade. É avó de uma amiga cantora 

profissional (Dênia Campos) e elas até hoje mantêm o hábito de desenhar juntas.  

Sr. Léo, 91 anos, reside em José Bonifácio-SP. É compositor, músico 

instrumentista integrante de uma orquestra evangélica na qual toca um instrumento de 

sopro gigantesco conhecido como bombardão. O instrumento requer tanta pressão de ar 

para soar, que o próprio Sr. Léo disse durante a entrevista, que “não tem fôlego, mas 

sim um “‘sistema de compressão de ar’”. Foi impressionante saber que alguém que 

ultrapassou noventa anos de vida, inclui na sua rotina a prática de um instrumento que 

exige tanta capacidade respiratória e energia muscular. O conheci através do seu filho 

mais velho, Sr. Otaíde, proprietário de uma loja em São Paulo. Contei-lhe sobre meu 

interesse em entrevistar idosos e, ao comentar sobre o tema de minha dissertação, logo 

me sugeriu entrevistar seu pai. Sr. Léo compõe hinos a quatro vozes sem qualquer 

instrumento de apoio. Disse, durante a entrevista, que cria mentalmente a melodia 

principal e através dela constrói as outras vozes.   
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A terceira entrevistada foi D. Rosalina, que havia sido minha aluna na 

Universidade Livre da Maturidade na PUC-SP. Aos 92 anos, paulistana, inteligente e 

carismática, D. Rosalina não passa despercebida. Foi apelidada de “Docinho” pelos 

colegas de turma, porque em todas as aulas trazia um pacote de balas e as distribuía na 

sala de aula. Em uma de minhas aulas ela comentou que começou a redigir poemas aos 

84 anos de idade, logo ao ingressar na Universidade. Achei admirável a sua iniciativa de 

investir nesse talento descoberto durante a velhice. Fui presenteada com seu livro de 

poesias, editado pela família em homenagem ao seu nonagésimo aniversário. Os textos 

de D. Rosalina primam pela delicadeza, senso estético, elegância e pelo uso inteligente, 

sensível e preciso das palavras. Os temas evidenciam a importância que confere em 

registrar os valores morais e espirituais que norteiam sua vida.  

Entrevistei-os em suas próprias residências, tendo a oportunidade de conhecer o 

ambiente em que vivem e onde passam a maior parte do tempo realizando suas 

atividades rotineiras. Para isso necessitei me deslocar de São Paulo para Uberaba, 

interior de Minas Gerais e José Bonifácio, na região oeste do estado de São Paulo, 

cidade próxima a São José do Rio Preto. 

 Essa dissertação é composta por cinco capítulos. O primeiro trata das mudanças 

sociais que têm impactado o vivenciar da velhice. As transformações pelas quais têm 

passado, a adaptação a novas formas de comportamento, às novas tecnologias, o 

impacto que a mídia e o mercado de consumo têm exercido e como ele tem processado 

o crescente aumento da longevidade. No segundo capítulo o intuito será mostrar como a 

arte pode ser vista, analisada e “usufruída” através de diversos postos de vista 

ressaltando a abertura que se dispõe ao diálogo com o fruidor e o seu caráter simbólico, 

portanto, incompleto em termos de definição. Em seguida, no terceiro capítulo, busquei 

investigar o ato criador também sob diversos ângulos, dando ênfase à exposição do 

humano desvelado através do ato criador. O quarto capítulo trata de uma vertente da 

semiótica denominada crítica genética. Esse estudo aborda a arte em processo de 

construção e considerei importante trazer à luz esse aspecto que mostra os elementos 

que interferem na produção de determinada obra antes que o artista a dê por finalizada. 

A obra em processo é o momento do diálogo do artista com a sua produção, é o ato 

criativo em movimento. Através desse estudo pode-se ter uma idéia sobre a natureza do 

criador e dos processos pelos quais passa até atingir algo que acredite estar pronto para 

ser entregue ao mundo. Uma obra finalizada deixa de estar sob o domínio do criador e 
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passa a ter vida através da emoção que provoca em quem a usufrui. O artista não possui 

qualquer domínio sobre esse fenômeno, sua obra não mais o pertence, mas sim se torna 

veículo de algo que ele não pode interferir. A dissertação segue com a apresentação da 

abordagem metodológica utilizada e o quinto capítulo trará os momentos mais 

relevantes das entrevistas transcritas e analisadas. 

Os autores mais relevantes na construção do corpo teórico de toda essa pesquisa 

foram Carl Gustav Jung, Friedederich Wilhelm Nietzsche, Henry Bergson, Frank 

Schirrmacher e Miguel Algel de Barrenechea. No Capítulo I, Ângela Mucida, Jack 

Messy, Simone de Beauvoir e Michel Serres foram determinantes para a construção de 

uma visão da natureza da velhice e dos desafios que a sociedade atual apresenta ao 

idoso. No segundo capítulo, durante a abordagem sobre a natureza da arte, destacaram-

se John Dewey, Luis Donizete Benzi Grupioni, Étienne Gilson, Omar Calabrese, 

Edgard Morin, George Coli a Ana Beatriz Barroso. O tema sobre criação artística 

desenvolvido no terceiro capítulo inspirou-se essencialmente nos estudos desenvolvidos 

por George Steiner, Alex F. Osborn e Cecília de Almeida Salles. O Capítulo V, que 

trata da visão metodológica para o desenvolvimento desse tema traz como pricipais 

teóricos Clifford Geertz, Sérgio Villas Boas e Antônio Chizzotti.                 
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CAPÍTULO I  

 

1. A VELHICE DO HOMEM CONTEMPORÂNEO 

 

Iniciar essa revisão de literatura exige delimitar a abrangência do objeto de 

estudo. Em cada contexto histórico e individual, tanto a arte como a velhice, assumem 

diferentes significados. Tanto os conceitos de velhice como os de arte são produtos da 

representação do humano, sendo mutáveis no curso da história, de acordo com as 

diferentes culturas, possuindo diversas amplitudes de percepção. Definir o que se 

pretende buscar nessas relações, que enfoque será dado ao “velho” e que tratamento será 

conferido à produção artística, trata-se de importantes questões a serem levantadas para 

que seja possível explorar reflexivamente o tema proposto. 

Tanto a arte como a velhice pertencem ao domínio dos conceitos abertos que 

podem adquirir uma vasta abrangência de pontos de vista. Duarte Jr. (2008), ao citar 

Umberto Eco, afirma que este autor caracteriza a obra de arte como conceito aberto para 

que cada um o complete à sua maneira, conferindo um sentido individual do que ela 

representará. Da mesma forma, é necessário delimitar os aspectos do processo de 

envelhecimento e da velhice que serão abordados com maior relevância no contexto 

dessa pesquisa. Arte e velhice são assuntos amplos que abrange a esfera das construções 

individual, social e cultural. Seus significados mudam de acordo com os períodos de 

vida do artista, dos momentos históricos e nas diferentes culturas. A arte, apesar de 

acompanhar as manifestações humanas desde as eras primitivas até os dias de hoje, 

sugere diferentes hipóteses interpretativas em relação ao sentido e à amplitude dos 

significados que abrange. Representações artísticas presentificam e compõem a 

construção do humano sugerindo pistas para uma apreensão mais profunda das 

múltiplas faces que o constitui. A matéria prima da arte é o conteúdo simbólico, o 

símbolo se caracteriza por possuir uma vasta gama de possibilidades interpretativas e 

dessa forma, a expressão artística se revela na forma de signos que afloram das esferas 

consciente e inconsciente da mente humana (JUNG, 2008). Conceituá-la, determinar 

sua morfologia, função social, sentidos culturais e individuais ainda continuam sendo 

foco de discussões, mesmo na atualidade. 

A velhice poderia ser considerada um tema menos cambiante e subjetivo, não 

fosse a evidente dificuldade que o ser humano sente para processá-la emocionalmente e 
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vivenciá-la, assim como definir o velho objetivamente, poderia se restringir ao conceito 

etário sujeito a uma análise comparativa dentro de um determinado grupo cultural e 

social, representado por aqueles que atingiram um grau de longevidade destacado dos 

demais. Mesmo ao se levar em consideração parâmetros tão objetivos, Antunes (2010) 

observa que no grupo específico das travestis, o início do vivenciar da velhice, se inicia 

por volta dos quarenta anos de idade. A OMS considera idoso o indivíduo que 

completou sessenta anos de vida nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e 

sessenta e cinco nos países de primeiro mundo (Canadá, EUA, países da Europa e 

Japão). A associação da velhice com a degenerescência e com a morte passa a ser 

inevitável a partir das evidências que o corpo velho, inevitavelmente, em um 

determinado momento passa a apresentar. É incontestável a dificuldade que o homem 

sente para lidar com a representação mental do fim de sua existência. Esse período da 

vida é tão singularmente difícil de ser vivenciado que, segundo Ângela Mucida (2009), 

amparada pela teoria psicanalítica de Freud, tece uma analogia com a imagem de um 

“espelho quebrado”. Essa representação sugere que o idoso ao se dar conta da própria 

velhice rompe com a imagem que construiu de si mesmo durante toda a sua vida.  

 
“De repente, em um dia qualquer, numa espécie de sobressalto, de um 
olhar desavisado, encontra-se no ‘espelho’ (que não implica 
necessariamente o espelho real, pode ser através do outro, uma foto, 
um olhar) uma imagem que escapa e na qual o sujeito não se 
reconhece.” (MUCIDA, 2009, p.43)     
 

O envelhecimento humano é o processo de duração do homem no mundo 

enquanto permanece vivo e é percebido como algo comum e natural. Sob essa 

perspectiva, envelhecer é o mesmo que acumular tempo de vida. O envelhecimento, 

assim compreendido, só pode ser interrompido com a morte. 

 
“O envelhecimento não é a velhice, como uma viagem não se reduz a 
uma etapa. O envelhecimento é um processo irreversível que se 
inscreve no tempo. Começa no nascimento e acaba na destruição do 
indivíduo.” (MESSY, 1999, p.12) 

 
Grosso modo, a velhice é o período da vida vivido por pessoas que se 

consideram e são consideradas socialmente velhas ou idosas. Definir “quem” e “o que é 

ser velho” são questões que transitam por diversos paradigmas de ordem individual e 

subjetiva. A Gerontologia investiga as objetividades e subjetividades relativas às 

questões que envolvem a velhice e o processo de envelhecimento, logo investigar a 
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velhice fundamentando-a em bases estritamente etárias não satisfaz o foco de pesquisa 

para o tipo de abordagem ao qual se propõe. 

A abrangência dos significados para os conceitos abordados nessa dissertação é 

ampla. “O que significa para um idoso nonagenário produzir e vivenciar a arte” é a 

questão central. Refletir acerca dos significados que a velhice pode assumir ao ser 

levado em conta esse diferencial já pressupõe uma mudança de pensamento com relação 

aos padrões sociais pré-estabelecidos, uma vez que no senso comum, não é esperado 

produtividade e questiona-se o nível de lucidez das pessoas que conseguem atingir essa 

faixa etária.  

 

 

1.1. Significados da velhice 

             

Demograficamente, para ser idoso no Brasil basta atingir os 60 anos de idade. 

Mas quando o enfoque envolve os significados da velhice, a questão exige um olhar 

bem mais atento e sensível, principalmente ao tratar-se de um país que converge 

realidades tão distintas.  Mascaro (2004) observa que há “uma diferença existencial 

entre ‘ser’ idoso e ‘sentir-se’ idoso e as dificuldades de se determinar a idade da 

velhice”, atribuindo esse problema à “existência de um estereótipo que a identifica com 

inatividade” (MASCARO, 2004, pg. 38). É consenso afirmar que, de forma geral, as 

pessoas não apreciam estar incluídas no grupo dos “velhos”. 

 
“A percepção da chegada da velhice mostrou-se associada 
principalmente a aspectos negativos, tanto entre os idosos (80%) 
como entre os não idosos (90%). As doenças ou debilidades físicas 
são, para a maioria, o principal sinal de que a velhice chegou. (...) O 
desânimo, a perda da vontade de viver e ainda a dependência física 
foram apontados como sinal de velhice.” (VENTURI e BOKANY In 
NERI, 2007, p.25). 
 
“Assim, se a velhice é preponderantemente negativa, a maior parte 
dos idosos sente-se bem, logo a maioria não se sente idosa (53%): só 
a partir dos 70 anos a maior parte dos idosos brasileiros se sente 
como tal. (...) Sentem-se idosos apenas um terço dos que estão entre 
60 e 64 anos (31%), pouco mais da metade dos que estão entre 70 e 
74 anos (53%) e 7 em cada 10 idosos que estão com 80 anos ou mais 
(71%). Mesmo nesse segmento, ainda 28% afirmaram que não se 
sentem idosos.” (Idem, p.26) . 
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Simone de Beauvoir dedicou-se ao estudo das raízes do significado da velhice 

tendo-o publicado em 1970, sob o título “A Velhice”.  A exposição que a autora faz é de 

caráter universal e representa a formação de um conceito estruturador da psique 

humana, construído e incorporado ao longo dos tempos, tomando como referência a 

história das diferentes culturas e as transformações sociais que determinaram o olhar 

que define os significados da velhice. Segundo a autora, o velho se caracteriza pelo 

encargo que delega à comunidade. Sua fragilidade física, a princípio, tende a impedi-lo 

de se enquadrar nos sistemas de produção, fazendo-o caminhar para a perda da 

autonomia de sua própria vida. O agravamento do processo que conduz à perda da 

autonomia é um dos importantes elementos que faz com que sua existência passe, cada 

vez mais, a ser associada com a aproximação da morte (BEAUVOIR, 1990).  

Jack Messy afirma que “se o envelhecimento é o tempo da idade que avança, a 

velhice é o da idade avançada, entenda-se, em direção à morte” (MESSY, 1999, p.11) 

e também destaca que “tanto quanto o homem dos tempos primordiais, nosso 

inconsciente é inacessível à representação de nossa própria morte” (Idem, p. 17).    O 

psicanalista Carl G. Jung já afirma que o homem moderno é mais inapto a assimilar as 

questões que envolvem conteúdos de ordem inconsciente que os antigos, por ter se 

racionalizado ao ponto de tornar a própria vida desprovida de significados simbólicos e 

numinosos (JUNG, 2008). Assim sendo, a velhice quando é percebida e vivenciada 

como estágio que prenuncia a morte passa a ser tratada como tabu - tema evitado, 

impróprio e quando abordado, mantém-se um cuidadoso distanciamento. Isso ocorre por 

revolver conteúdos de caráter inconsciente de sua psique. A morte tem o poder de 

materialmente aniquilar toda a realização de um percurso de vida. Pode também 

significar uma “afronta da natureza” para a mente humana, denunciando a “invalidez” 

de todo o conhecimento acumulado durante a sua história de vida no planeta, incapaz de 

reverter ou erradicar o irremediável fim de sua existência. 

O sentido que a velhice apresenta no âmbito social também contribui para atrelá-

lo às perdas, incapacidade, dependência, declínio e improdutividade. Beauvoir descreve 

várias civilizações que sobrevivem ou sobreviveram em condições rudimentares 

deixando claro que a luta pela manutenção da vida, por si só, já descarta o frágil e o 

improdutivo.  
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“Quando o clima é duro, as circunstâncias difíceis, os recursos 
insuficientes, a velhice dos homens assemelha-se muitas vezes à dos 
bichos” (BEAUVOIR, 1990, p. 58). 
 
“Por mais que tenhamos encontrado uma imagem mais ou menos 
convincente, mais ou menos satisfatória de nós mesmos, temos de 
realizar. Em primeiro lugar, vivemo-la no nosso corpo. Não é ele que 
vai nos revelá-la; mas , uma vez que sabemos que a velhice o habita, 
o corpo nos inquieta.” (Idem, p.369). 

 
 

1.2. A “melhor” idade 

 

Os discursos que fazem a apologia da “melhor idade” podem conter como pano 

de fundo uma velada exploração da rejeição da velhice. Em geral tais discursos 

apresentam uma proposta quase doutrinária que colocam a vivência da velhice num 

patamar de irrealidade. Essa idéia de “feliz idade” age como uma ideologia que pretende 

convencer os idosos que a velhice é um momento pleno de benefícios, que a 

“sabedoria” e que a “experiência de vida” se sobrepõem necessariamente aos aspectos 

conflitantes e das perdas que o processo de envelhecimento acumula ao longo do tempo, 

ao ponto de ele crer que, se depender dele, especialmente de sua adesão ao grupo dos 

que se convencem a acreditar nisso, que esse período passe a ser de fato o melhor de sua 

vida. Essa ideologia da “melhor idade” apresenta-se de forma quase doutrinária, não 

desconsiderando que esse período possa, de fato, ser especial e enriquecedor. Em geral, 

os idosos que compõem esses grupos mostram um comportamento social que alude ao 

comportamento do jovem.  

Os temas envelhecimento e velhice vêm sendo cada vez mais abordados na 

programação das emissoras de TV, em todos os tipos de publicação e nas artes. 

Divulga-se uma ciência que avança nas pesquisas que buscam “lutar contra” ou 

“retardar” os efeitos do envelhecimento, assim como investigar os ganhos que se obtém 

com o avançar da idade. De alguma forma está implícito que se resistir ao 

envelhecimento é um dos valores cultivados na atualidade, o momento em que a velhice 

“vence” todas essas resistências poderá acarretar um sentimento de derrota tão 

devastador ao ponto da mente humana não conseguir processá-lo. Na atualidade, isso é 

uma tendência ao se observar o que as mais recentes publicações jornalísticas anunciam: 
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“O tempo a favor do seu cérebro: pessoas maduras usam novas áreas 
neurais para se adaptar a mudanças – por que depois dos 50 anos 
erramos menos e tomamos melhores decisões.” (Capa da revista 
“Mente Cérebro”, número 228, janeiro de 2012). 
 
“Longevidade: como a inteligência pode ajudar a viver mais. 
Pesquisadores apresentam uma tese surpreendente: quanto mais 
baixo o nível intelectual de uma pessoa, maior o risco de ela ter uma 
vida curta.” (revista “Mente Cérebro”, número 229, fevereiro 2012, 
p.18). 
 
“A fonte da juventude: descoberta de proteína capaz de retardar o 
envelhecimento e novos medicamentos adiam problemas da idade.” 
(Capa da revista “Scientific American Brasil”, número 117, fevereiro 
2012). 

  
 Observa-se nitidamente que se aumenta o medo de envelhecer e que a velhice é 

sempre tratada comparativamente com o ideal de juventude e não como um período 

singular da vida que se caracteriza por si, levando em conta todos os aspectos subjetivos 

que o distingue dos demais. Apesar de tantos discursos, ainda não se descobriu 

argumento que convencesse o ser humano de que a velhice seja melhor que a juventude, 

ou mesmo que a juventude seja melhor que a velhice. O ideal de juventude é uma 

irrealidade tanto para o jovem como para o velho, é um padrão que tanto os idosos 

como os jovens têm sofrido por não terem como alcançar. Um jovem comum não se 

apresenta com todos os atributos contidos nesse ideal e o velho caminha fatalmente para 

um processo de degenerescência e perda de energia vital que o levará à morte.  

O aumento da longevidade tem provocado ao mesmo tempo alento, ansiedade e 

desconforto na sociedade. Vida longa só pode ser considerada ganho, se vivida com 

qualidade em todos os aspectos. Embora a mídia, de forma geral, explore os temas 

relacionados à saúde e beleza, as ciências humanas mostram um panorama que mostra o 

ser humano cada vez mais desconfortável e inapto para lidar com a velhice, 

preocupando-se cada vez mais cedo em manter uma aparência de juventude. As ciências 

humanas já se posicionam mais criticamente, com um olhar que percebe a neurose que 

se instala numa sociedade que a todo custo necessita mostrar-se “feliz em um mundo 

dominado pela indústria da beleza e sua promessa de bem estar e ‘eterna juventude’”. 

(revista “Filosofia”, 2012, número 34, p.30). 

Bobbio (1997), de forma lúcida e realista, mostra as próprias dificuldades em “O 

tempo da memória”. Após os 80 anos descreve como percebe a queda no rendimento 

intelectual, limitações motoras, perda da saúde, inabilidade nas relações interpessoais, 
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falta de flexibilidade diante de novas adaptações sociais e tecnológicas, se opondo à 

cultura que quer vender a imagem do “velho lindo”. 

 

 

1.3. Humanidade longeva 

 

Serres (2003) anuncia o surgimento de um novo corpo antropológico para o 

homem do século XXI, cujo traço mais distintivo é o aumento significativo da sua 

longevidade. 

 
 “Tornamo-nos os homens que somos porque, indubitavelmente, 
aprendemos que iríamos morrer, mesmo que jamais soubéssemos 
como. (...) A morte e as fraquezas decorrentes da dor que ela provoca 
produziram nossas civilizações humanas.” (SERRES, 2003, p.10).  
 
“Os cuidados médicos, os remédios, as políticas de vacinação, de 
prevenção e de saúde, a diminuição do trabalho, o saneamento dos 
habitats e a expansão da higiene, convergem para um resultado mais 
amplo do que seus componentes: a transformação antropológica dos 
corpos.” (Idem, p.47).  

 
A visão humanista de Serres é inspirada na realidade dos países de primeiro 

mundo – incluindo Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão. O filósofo considera que 

haja uma tendência de ampliação desses conceitos para países em desenvolvimento 

como o Brasil.  

A transformação antropológica a que se refere se estende para além do âmbito da 

saúde e beleza física, abrangendo os domínios da psicologia, moral, política e todos os 

elementos que compõem a sua visão de ser no mundo. Esse novo corpo exige uma nova 

concepção de envelhecimento e velhice, como de fato os mais recentes movimentos 

midiáticos têm nos mostrado. Para alguns o significativo aumento do seu tempo de vida 

teve como efeito repensar valores antes de aderir ao frenético consumo das promessas 

que vendem juventude. Pelos cálculos de Serres (2003), o homem tem acrescentado um 

ano de vida para quatro anos vividos e não há previsão para o limite do aumento de sua 

longevidade. 

Diante dessa constatação, os estudos e pesquisas desenvolvidos pela 

Gerontologia tornam-se cada vez mais necessários, uma vez que é uma preocupação do 

homem contemporâneo buscar caminhos que o levem a vivenciar a velhice da melhor 

forma possível. Há muitos fatores além do corpo belo e saudável que compõem o 
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quadro de uma velhice feliz. Além do que, esse período vem se tornando a maior parte 

do tempo total da vida de uma pessoa. Hoje é comum se observar a convivência de 

várias gerações num mesmo grupo familiar (SHIRRMACHER, 2005). É muito provável 

que a geração atual envelheça junto com seus filhos, netos e compartilhe ao lado deles 

um longo período de velhice. Isso já ocorre entre as famílias nas quais o filho, já idoso, 

assume a função de cuidador dos pais.   

No dia 30 de setembro de 2011, a rádio CBN promoveu um debate que teve 

como convidada especial a atriz Glória Menezes, que completará no dia 19 de outubro 

76 anos de idade. Ela está em plena atividade profissional atuando na peça “Ensina-me 

a Viver” na qual interpreta uma personagem de 80 anos cheia de sabedoria e vitalidade 

que se relaciona com um rapaz de 20 anos, infeliz e obcecado pela morte. Bisavó 

(pressupondo a convivência com netos adultos) em plena forma física e com ótima 

aparência concedeu à rádio uma brilhante entrevista ao vivo, cujas discussões 

envolveram temas como carreira artística, o seu processo de envelhecimento, os ganhos 

e perdas que obteve com a idade mais avançada. A atriz mostrou-se confortável e serena 

ao abordar tais assuntos e afirmou sentir-se feliz e realizada. Embora o exemplo de 

Glória Menezes não corresponda ao perfil da maioria dos idosos do Brasil, sua 

experiência trouxe inspiração para a abertura de discussões sobre novos conceitos e 

possibilidades de viver a velhice assumindo-a e não se declarando “eterno adolescente”, 

como outras personalidades do meio artístico.           

 

 

1.4. O idoso contemporâneo   

 

É nitidamente observável que o idoso contemporâneo rompeu diversos 

paradigmas que até então o caracterizavam como velho. Foi levado a conviver com 

novas e avançadas realidades tecnológicas, transformações políticas, sociais, 

econômicas e comportamentais para garantir sua independência e autonomia. O perfil 

do idoso descrito por Simone de Beauvoir em 1970 tem passado por significativas 

transformações que envolvem todos os âmbitos da existência. Serres (2003) percebe o 

início de uma nova concepção de mundo emergir justamente por volta dos anos 70, 

afirmando que a sociedade passou a evidenciar essa tendência transformadora que 

abrange a identidade dos papéis sociais como um todo: mulheres, homens, idosos, gays, 
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etnias, religiões, etc. Morin (2006) detecta o início de uma transformação social em 

maio de 1968 através da eclosão da crise que reuniu os universitários e o proletariado na 

França. Segundo o autor nessa época “a sociologia ainda era incapaz de prever o que 

estava latente ou brotava, ou ver e conceber o dinamismo e as rupturas.” (MORIN, 

2006, p. 25).     

De forma geral, observa-se que o idoso tem se recusado à vida reclusa que 

caracterizava até então o período pós-aposentadoria. (“Aposentar-se: recolher-se aos 

aposentos”). Hoje há maior diversidade nas possibilidades de vida durante a velhice. 

Alguns dos grandes representantes das ciências humanas afirmam há séculos que é a 

história de vida que determina o padrão de envelhecimento de cada um. Pessoas que 

sofreram privações durante a vida tais como: pobreza, violência, falta de assistência 

médica, de saneamento básico e habitação provavelmente se tornarão idosos mais 

frágeis, incapazes, improdutivos e dependentes. Existem também inúmeros fatores que 

contribuem para que os organismos se enfraqueçam e entrem em estado de sofrimento 

no período da velhice como, por exemplo: depressão, genética, estilo de vida, fatores 

culturais e muitas questões de ordem subjetiva e individual.  

Schirrmacher (2005) afirma que as falsas concepções sobre a velhice têm o 

mesmo efeito destrutivo do “racismo” – o autor se refere ao termo racismo utilizando-o 

como sinônimo de preconceito - por colocar os indivíduos numa posição de exclusão e 

inferioridade. Os danos causados por esse tipo de rejeição abalam a resistência 

emocional dos idosos ao ponto de terem o poder de encurtar a própria longevidade. 

  
“Todos os tipos de racismo têm em comum o fato de tornar a 
realidade uma caricatura.” (SCHIRRMACHER, 2005, p. 17).  
 
 “A influência de uma auto-imagem positiva e de uma imagem   
positiva do envelhecimento para a taxa de sobrevivência das pessoas 
é maior que os efeitos de hipertensão ou de um colesterol alto, que 
causam um encurtamento da vida de quatro anos ou mais.” (Idem, 
2005, p.18). 
 

O surgimento de expressões como: “terceira idade”, “melhor idade” e 

“maturidade”, são exemplos que mostram como a atual maioria dos sujeitos longevos 

não deseja se incluir no grupo dos idosos. A finalidade dos eufemismos é abrandar 

verbalmente, algo que se caracteriza por sugerir concepções depreciativas. Ao observar 

que o velho prefere falar de si não como idoso e nem como velho, mas como “alguém 

que da terceira idade” pressupõe estar implícito o distanciamento do fator etário pela 
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resistência à aceitação da velhice. O preconceito acaba sendo cultivado pelo seu alvo, 

ou segundo Schirrmacher (2005), o próprio sujeito passa a alimentar o “racismo” ao 

qual reclamará ser vítima. O mesmo idoso que reconhece a necessidade de ter seus 

direitos garantidos, respeito, reconhecimento e inclusão social, contraditoriamente 

interpreta como ofensa ou sinal de exclusão social o fato de ser tratado como tal.   

Não há como definir um perfil para o idoso brasileiro, o Brasil abarca muitas 

realidades diferentes para os modos de vida na velhice. Entretanto, há como observar 

que a mídia tem interferido para que o idoso seja abordado e representado através de 

novos olhares. Emerge também uma parcela idosa da população mais engajada 

politicamente na afirmação de seus interesses e na luta pela garantia de um espaço 

importante dentro das políticas públicas. É previsível o aumento do interesse da 

população geral para as questões relativas à velhice e ao envelhecimento. Uma 

perspectiva indefinida de aumento da longevidade pode significar tanto prêmio como 

fardo e todas as questões relacionadas a esse tema são, na atualidade, foco de interesse 

da população.   

O fato dos idosos terem conquistado maior visibilidade no contexto social, 

exigindo a devida atenção para com suas necessidades e interesses, gerou uma 

consequente reação no mercado que passou a investir nas necessidades e desejos desse 

segmento consumidor. O idoso que hoje se comporta mais afirmativamente passou a ser 

visto como formador de opinião e adquiriu relevância como agente social tornando-se 

um significativo foco de exploração mercadológica. O velho da atualidade também 

passou a buscar a satisfação de suas necessidades através de signos positivos. “A 

transformação do idoso em um novo ator social está na pauta das plataformas 

políticas, do mercado de consumo e das diferentes possibilidades de lazer, que se 

oferecem reiterando essa mudança” (LOPES, 2000, p.27).  

Entretanto, é da neurose e da fuga da identidade de velho, que os idosos são 

levados a desejar esconder por trás da aparência física o tempo vivido e esse é o ponto 

no qual se assentam as estratégias para o aumento de consumo. O mercado passou a 

explorar esse grupo de consumidores criando produtos que imprimem a identidade da 

juventude alimentando a necessidade de mostrar-se jovem através da aparência física. A 

imagem de jovem tornou-se significado de auto-confiança e bem estar pessoal. É o 

corpo que imediatamente sugere a idade cronológica e é nos corpos que as pessoas 

investem ao decidirem camuflar os efeitos do envelhecimento.“‘Não é belo envelhecer’ 
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dizem-me com freqüência os pacientes idosos (...) ‘que coisa medonha é envelhecer’ 

(...) ‘nunca me olho no espelho exceto para me barbear’.” (MESSY, 1999, p.23) 

 A “comercialização da juventude” se apresenta na venda e na aquisição de 

diversos produtos e serviços. A indústria voltada para a estética, produtos cosméticos e 

para o embelezamento é uma das mais rentáveis na economia mundial. Surgem novas 

opções de lazer, que propõem aos mais velhos atividades arriscadas, como a prática de 

esportes radicais. A busca do ideal de juventude, assim atinge a esfera comportamental, 

como se todo jovem fosse predisposto a arriscar sua vida e saúde em troca da excitação 

que esse tipo de aventura, em tese, provoca. A série de TV Globo Repórter apresentou 

em um dos seus episódios, passeios desse gênero realizados por um grupo específico da 

“terceira idade”. Escaladas, descidas em botes infláveis nas corredeiras de rios e 

cachoeiras, raftings e arborismo foram eleitos por eles as mais prazerosas atividades 

dentre as diversas opções de lazer. Até que ponto é um prazer e até que ponto é um 

comportamento auto-afirmativo esse tipo de esporte praticado por pessoas idosas? Não 

é inverossímil imaginar que na cultura atual, para alguns idosos “sentir-se jovem” possa 

representar, de fato, a maior fonte de prazer.   

Segundo Schirrmacher (2005), o culto à juventude iniciou-se nos anos sessenta:  

 
“Foi Diane Vreeland, a editora-chefe da Revista Vogue [...] que 
lançou e divulgou o termo youthquake. O termo descrevia a atmosfera 
de ímpeto e rebeldia que reinava naqueles dias na moda, na música 
pop e na cultura jovem e conjurava um desastre que  devia se tornar 
um êxito: um grupo novo e imenso de consumidores.” 
(SCHIRRMACHER, 2007, p.53) 

 
Mercadante (2007) constatou que, no Brasil as pessoas que se encontram nesta 

fase, negam a própria condição, atribuindo o adjetivo “velho” sempre ao “outro”, sendo 

o “outro” aquele que se apresenta mais frágil e debilitado em termos de saúde e 

autonomia. No raciocínio da maioria dos idosos o adjetivo “velho” tem conotação 

pejorativa e refere-se apenas àqueles que atingiram os estados mais graves de 

dependência e invalidez.  

A beleza corporal, especialmente a feminina, é um dos traços que destaca o 

Brasil internacionalmente, a beleza da mulher brasileira tornou-se uma identidade 

cultural do povo brasileiro. Famoso por exportar modelos fotográficos e manequins de 

passarela, observa-se que essa identidade tem sido explorada em campanhas 

publicitárias, como por exemplo, a das Sandálias Havaianas que elegeram como tema, 
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um casal de franceses decidindo o local para onde fariam sua viagem de núpcias. O 

comercial começa com a empolgação da noiva ao folhear uma revista com imagens da 

exuberância natural do Brasil e termina com sua desistência, ao observar esculturais 

corpos de brasileiras nas praias. Outro fato que aponta essa realidade é que o Brasil tem 

se tornado um dos principais centros de referência em Cirurgias Plásticas do mundo. O 

programa “Dr. Hollywood”, apresentado por um cirurgião plástico brasileiro que 

alcançou fama internacional (Dr. Ray), anuncia uma intervenção cirúrgica, cuja 

proposta é remodelar a região glútea. Essa cirurgia foi “batizada” com o nome de 

“bumbum brasileiro”. Ao que tudo indica, o peso da feiúra e do envelhecimento recai 

mais dramaticamente sobre as mulheres dos países que cultivam esse valor.  

  O comércio e a mídia investem e incentivam a ideologia de preservação da 

beleza jovem. Manter pelo máximo de tempo possível essa aparência tem se tornado 

prioridade na vida de inúmeros sujeitos maduros. Obsessão e necessidade se fundem 

quando um assunto se configura tema de interesse e discussão mundial. Nesse caso a 

aparência tende a ser um dos primeiros fatores que determinarão a projeção da 

identidade bem sucedida de um indivíduo. A cultura atual atrela a aparência de 

juventude à produtividade, vitalidade sexual, beleza corporal, saúde, disposição física, 

espírito competitivo, agressividade na luta pela realização de metas, ideais e 

principalmente, poder aquisitivo, especialmente para quem se encontra na fase de 

maturidade. Como já dito, delegar ao jovem todos esses atributos também não passa de 

um mito sustentado pelo mercado de consumo. Mitificar a juventude transformando-a 

num padrão tem gerado ansiedade e insatisfação tanto para os idosos como para os 

jovens que se vêem na obrigação de corresponder a um perfil idealizado. 

 

 

1.5.  A Velhice na Sociedade de Controle   

 

 As promessas do mercado de consumo em relação à construção de qualquer 

aparência “ao gosto do freguês”, tem contribuído para a formação de uma sociedade 

essencialmente narcisista. As possibilidades de divulgação dessa imagem artificialmente 

construída através de diversos recursos disponíveis pela internet é um incentivo sedutor 

para que os olhares se foquem numa estética corporal artificialmente construída e na 

formação de um perfil que indique poder aquisitivo. A arte também tem se colocado a 
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serviço do marketing, quando ela mesma não se transforma em objeto de consumo. 

Logo, o dinheiro é quem define os padrões de beleza aos quais deveremos nos inspirar e 

adotar. Esse contexto social tolhe a liberdade de pensamento e criação fazendo com que 

as artes, de forma geral, coloquem em segundo plano a liberdade de expressão e padrões 

de qualidade em função do comércio. A filosofia de Michel Foucault especula sobre o 

que ele denomina “sociedade de controle” – a atual configuração social - observando 

que os níveis de controle do poder sobre o comportamento das pessoas aumentam cada 

vez mais o campo de domínio e sua precisão (ANTUNES, 2010). Uma sociedade 

controlada não desenvolve o espírito crítico e a individualidade necessários para 

desenvolver diálogos íntimos com obras de arte. 

A arte é e sempre foi uma expressão humana provocativa. Segundo o 

psicanalista Carl Gustav Jung, isso ocorre porque a arte transita pelo universo simbólico 

e é através dos símbolos que a comunicação “via” inconsciente se estabelece. Por 

natureza o inconsciente é autônomo, mas há como acessá-lo através da linguagem 

simbólica que provoca sensações que trarão à luz alguns aspectos que virão na 

consciência (JUNG, 2008). Jung também afirma que é inacessível a consciência da 

totalidade dos conteúdos que o inconsciente comporta (STEIN, 2006). O pintor 

flamengo Hierônimus Bosch – seu primeiro retrato data de 1572 (BOSCH, 2011) - é um 

exemplo extremo. Na idade média, sua arte desconcertava e incomodava profundamente 

as pessoas. “Olhares perturbadores”, “espíritos sombrios”, “entranhas do inferno”, 

“representações loucas”, “criaturas fantásticas entremeadas ao fogo, fumaça e outros 

efeitos atmosféricos”, faziam com que a sociedade de sua época o considerasse 

“possuído pelo demônio”, perturbado e louco. Boch prenunciou um estilo de pintura 

que se desenvolveria como tendência apenas a partir do séc. XX, o surrealismo, estilo 

que consagrou a pintura de Salvador Dalí (DALÍ, 2011). Esse estilo se caracteriza por 

dar vazão a impulsos provenientes da mente inconsciente. O surgimento da psicanálise 

foi decisivo para que os artistas explorassem esse universo, até então não investigado 

cientificamente.   

Uma sociedade controlada reprime a expressão de tudo o que não for 

conveniente à ordem do poder. Assim vivemos num período em que uma parcela 

mínima da população é instruída e educada para caminhar no sentido de individualizar-

se ao ponto de questionar os padrões estabelecidos pelos interesses do poder. Quando a 

maioria das pessoas necessita de referenciais externos para formar opinião, teme ser 
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excluída socialmente por expor seus pontos de vista ou até se torna incapaz de 

desenvolver uma opinião própria acerca dos fenômenos que a afetam diretamente, 

percebe-se a devastadora ação do poder sobre corpos e mentes na atualidade.         

Outro aspecto importante a ser considerado é que o envelhecimento ocorre de 

forma processual sendo o resultado de como se viveu as outras fases da vida. Contudo, a 

constatação da velhice é interpretada de diversas formas e pode ser deflagrada 

abruptamente em determinado momento da vida de um indivíduo. A velhice em si não 

tem o poder de transformar o significado da vida por representar a aproximação da 

morte. Ao contrário, de acordo com Serres (2003), o diálogo interno que se estabelece a 

partir da tomada de consciência da finitude é o que promove o início da busca pelos 

valores que levarão os indivíduos a transformações que resultarão no aumento de 

satisfação em relação a tudo que envolve suas vidas. 

A velhice por si só, pode ser um forte motivo capaz de produzir uma espécie de 

vazio existencial e torna justificável o surgimento de estados depressivos.  Cícero (44 

a.C.) afirma:“Os que não obtém dentro de si os recursos para viver na felicidade 

acharão execráveis todas as idades da vida.”(CÍCERO, 2008, p.9). 

Dessa forma, Cícero prenuncia que o vivenciar da velhice decorre de um 

processo que o antecede. Bobbio reitera o pensamento de Cícero ao ressaltar que:“A 

velhice não está separada do resto da vida que a precede. (A velhice) Reflete nossa 

visão da vida e modifica nossa atitude em relação a ela, segundo a maneira pela qual a 

concebemos...” (BOBBIO, 1997, p.29).  

Em relação ao processo de envelhecimento, Messy observa que: “O 

envelhecimento, como processo normal, é a expressão da temporalidade da pessoa, 

adere à história de sua vida. Envelhecemos como vivemos, nem melhor, nem pior.” 

(MESSY, 1999, p.16) 

 Assim como Ângela Mucida (2003), Maud Mannoni, inspirada na psicanálise 

freudiana afirma que “quando a velhice se apossa de alguém o faz de forma 

inesperada.” (MANNONI apud MESSY, 1999, pg. 23). Segundo a psicanalista, a 

velhice não se aproxima gradualmente para quem a vivencia, de forma que os 

indivíduos consigam percebê-la aos poucos e processualmente. Na cultura ocidental é 

comum observar que a maioria das pessoas toma consciência do próprio 

envelhecimento de forma instantânea, em decorrência de algum fato que deflagra essa 

realidade. Perceber-se “velho” cada vez mais desconcerta e incomoda, pela imagem 
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social que tem se construído em torno desse tema, acentuada pelos atributos 

depreciativos que a mídia imprime para favorecer ao mercado de consumo. Esse insight 

- a tomada de consciência da velhice – como mencionado anteriormente, pode partir 

tanto de algum fenômeno que o leve a essa auto-constatação, como de processos de 

espelhamento nos outros que com ele “envelheceram”. 

  

 

1.6. O idoso e o novo capitalismo 

 

 É importante ressaltar a influência exercida pelo funcionamento das 

engrenagens da atual sociedade capitalista caracterizada pelo regime político neo liberal 

na vida dos indivíduos maduros e idosos da atualidade. Em “A corrosão do caráter: 

consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo”, Richard Sennet (2008) 

discute as transformações nos sistemas de produção dos Estados Unidos a partir de 

1998. Essas mudanças impactaram profundamente os valores, o comportamento e o 

modo de vida dos americanos. O autor observa que surge com o novo capitalismo uma 

espécie de quebra aos padrões de rotina aumentando a flexibilidade dos horários de 

trabalho, a fragilização dos vínculos com o empregador, o domínio da especificidade em 

detrimento do conhecimento global das funções, o caráter transitório dos empregos que 

inviabiliza planejamentos a longo prazo de todas as naturezas, a valorização da 

disponibilidade e capacidade de adaptação para qualquer tipo de mudança, o surgimento 

de um modo de vida profissional “nômade” que prejudica o estabelecimento de laços 

afetivos nos ambientes de trabalho, a valorização da flexibilidade em assumir diferentes 

funções e sobretudo a substituição do conhecimento específico pelo fragmentado e 

superficial. 

Sennet (2008) ressalta que o novo comportamento exigido nos ambientes de 

trabalho é corrosivo ao caráter e degrada as relações humanas. Enfatiza que é saudável 

para o homem poder planejar o futuro e construir uma vida que inclua metas para longo 

prazo. O novo sistema capitalista fragiliza os relacionamentos interpessoais pelo 

imediatismo que impõe e pela insegurança do que virá no futuro, além de investir no 

descartável no intuito de provocar cada vez mais o aumento do consumo. Segundo 

Sennet, este modo de vida conduz a uma “erosão daquelas qualidades de caráter, como 

lealdade, compromisso, propósito e resolução.” (SENNET, 2008, p. 31).  
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Ao criticar “uma vida de impulsos momentâneos, de ações a curto prazo, 

despida de rotinas sustentáveis, uma vida sem hábitos” (SENNET, 2008, p.50) o autor 

a qualifica como uma existência irracional afirmando que “as pessoas sentem falta de 

relações humanas constantes e objetivos duráveis.” (Idem, p.117). 

Segundo esse autor a instabilidade que caracteriza o modo de produção 

contemporânea impede o desenvolvimento de uma linearidade nas narrativas de vida 

tornando a velhice um período sombrio e carente de significados. 

 
“Nosso trabalho no mundo é criar, e a maior criação é moldar a 
história de nossas próprias vidas. A virtude de impor uma forma à 
nossa experiência continua sendo uma maneira fundamental de 
definir alguém que tem um caráter forte.” (Ibidem, p. 121). 
 

Sennet aponta prejuízos em termos humanos, relacionais, a degeneração dos 

valores e do caráter de toda a sociedade. Quanto ao lugar do idoso, o autor reflete 

comparativamente com o sistema político anterior, liberal, que investia em “planos de 

carreira” numa mesma empresa onde ali construía um percurso profissional e nela 

mesma se aposentava.  

 
“E assim como os objetos vão se tornando descartáveis, o mesmo 
sucede com as pessoas. Nas gigantescas e impessoais organizações e 
instituições, os funcionários praticamente nem nomes têm, apenas 
número e função. Caso esta não esteja sendo desempenhada a 
contento (segundo estritas normas de produção), o indivíduo 
improdutivo é simplesmente descartado e substituído por outro.” 
(DUARTE JR., 2008, p. 40). 
 

É fato que o processo de envelhecimento implica numa série de perdas que 

causam desconforto e sofrimento. Cabe levantar a importância de se relativizar essa 

afirmação, pois nem toda perda é totalmente ruim, assim como nem todo ganho só pode 

ser necessariamente bom. Alicerçar a vida priorizando a beleza corporal e a vitalidade 

da juventude pode oferecer riscos ao ingresso numa velhice psiquicamente saudável. É 

necessário questionar os valores sociais e culturais, pois nem sempre eles se 

encaminham para a construção de uma existência que encaminhe vidas para o 

sentimento de realização e, sobretudo, considerar que há ideologias de consumo que 

investem na formação dos valores que correspondam aos seus interesses. 

A construção de uma consciência crítica da realidade é de importância 

fundamental no desenvolvimento da vida dos adultos e jovens dessa geração. A partir 

do conhecimento do funcionamento do mundo que lhes cerca as pessoas poderão 
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identificar melhor o que as incomoda e transformar o modo como encaminham suas 

vidas no processo de envelhecimento. A velhice pode ser o período ideal para realizar 

mudanças significativas, rever e recriar modos de vida. O ser humano enquanto 

permanece vivo está por natureza, sujeito a contínuas e sucessivas transformações e 

cabe a ele que elas venham ao seu favor. João Guimarães Rosa em 1956 ao publicar 

“Grande Sertão Veredas” reitera essa afirmação ao dizer que “o bom do ser humano é 

nunca estar acabado e o seu papel no mundo não está previamente traçado.”  
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CAPÍTULO II 

 

 

2. FORMAS DE CONCEPÇÕES DA ARTE 

 

 “A compreensão da natureza da arte será sempre um problema da cultura 

humana” (VELTHEM In GRUPIONI, 2000, p.83). Como conceito, ela é variável diante 

das diversas representações que assume no âmbito sócio-cultural. Cada indivíduo, 

cultura e cada período histórico atribuirão diferentes significados aos objetos artísticos 

impossibilitando uma interpretação homogênea e um significado universal para as 

expressões artísticas. Assim, a arte se situa num campo instável em termos conceituais. 

A obra de arte se constrói a partir de diferentes códigos ou símbolos. Sua apreensão, 

capacidade de desenvolvimento e interpretação dependerão da competência 

desenvolvida pelo grupo cultural e indivíduos que a produzem. Embora os elementos 

que a cultura ocidental definiu como objetos de valor artístico estejam presentes em 

todas as culturas (dança, música, pintura, escultura, dramatizações, vestimentas, 

adornos, etc.), o significado dessas produções comportará diferentes conceitos. 

 Cada grupo étnico apreende de uma forma particular o que pode ser considerado 

um objeto artístico. O valor estético de determinada obra pode não coincidir com o 

propósito artístico. O próprio significado da arte é algo controverso e de cunho 

estritamente subjetivo. A arte indígena (uma definição ocidental), por exemplo, é criada 

ora com propósitos lúdicos, ritualísticos ou utilitários, não necessariamente significando 

para esses povos algo construído para ser objeto de admiração. O valor atribuído pela 

população indígena a essas produções está engendrado à sua função social. 

(GRUPIONI, 2000). 

 

 

2.1.  Arte indígena e arte bruta   

 

As sociedades indígenas de forma geral não atribuem valores absolutos aos 

objetos que a sociedade atual atribui valor artístico, sendo que são produzidos visando 

diversos contextos ligados às expressões humanas. Uma escultura criada para servir 

como símbolo em determinado ritual não tem seu valor atribuído por se tratar de um 
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objeto artístico, mas sim por representar algo importante no contexto ao qual se insere. 

Seu valor é simbólico, portanto não se define em termos objetivos. A estética indígena 

carrega uma série de significados, muitas vezes referente a acontecimentos míticos que 

justificam a existência e a identidade de determinada tribo.  Objetos tribais que a 

sociedade confere valor estético podem também ter sido criados com a função de 

estabelecer normas comportamentais a esses povos ou serem registros que transmitem a 

história e os conhecimentos adquiridos. Povos que não possuem o domínio da escrita 

registrarão seus feitos e criarão uma comunicação assentada em elementos pictóricos.  

Tais símbolos se imprimem em pinturas e tatuagens realizadas nos corpos, adornos 

utilizados em rituais, inscrições em paredes e artefatos, etc. (Velthem In Grupioni, 

2000).  

 
“Utensílios domésticos, móveis de tendas, tapetes, jarros, potes, arcos 
ou lanças eram feitos com um primor tão encantado que hoje os 
caçamos e lhes damos lugares de honra em nossos museus de arte. No 
entanto, em sua época e lugar essas coisas eram melhorias dos 
processos da vida cotidiana. (...) Elas faziam parte da pertença a 
grupos e clãs, do culto aos deuses, das lutas, da caça e de todas as 
crises rítmicas que pontuam o fluxo da vida.” (DEWEY, 2010, p. 65). 

 
A arte é objeto de estudo de diversos campos do saber, tamanha é a 

multiplicidade de enfoques e abertura de possibilidades para a análise e interpretação 

dos movimentos humanos que ela proporciona. As representações expressas nas obras 

de arte proporcionam uma amplitude maior na interpretação dos significados que 

servirão para a análise dos movimentos sociais e individuais do homem ao longo da 

história, constituindo fontes preciosas de referência para todas as ciências humanas. 

Segundo Cunha:  

 
“A arte determina-se pela criação de uma forma ou estrutura física 
artificial, na qual se fundem conteúdos psíquicos e intelectivos de 
ordem subjetiva, envolvidos, no entanto, pela objetividade do mundo 
sociocultural” (CUNHA, 2003, p.39). 

  
A expressão artística mais rudimentar encontrada nos dias de hoje foi 

denominada “arte bruta”. Nessa categoria se encontram diversas realizações de caráter 

espontâneo e inventivo realizadas por autores desconhecidos. Esse grupo abrange 

doentes mentais, prisioneiros e “marginais” que habitam o submundo da sociedade. A 

“arte bruta” engloba os grafites expostos nas paredes e muros das cidades, mensagens, 

rabiscos, textos e obscenidades escritas e desenhadas nas portas de sanitários públicos, 
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criações de diversas naturezas produzidas por pacientes psiquiátricos, “decorações” e 

criações artísticas desenvolvidas em celas de presídios, asilos e manicômios.  

As obras do sergipano Artur Bispo do Rosário, esquizofrênico paranóide, 

que passou 50 anos internado na Colônia Juliano Moreira – hospital psiquiátrico do Rio 

de Janeiro - hoje são reconhecidas como representação internacional da arte 

contemporânea produzida no Brasil e tem sido foco de estudos e pesquisas de diversas 

áreas do comportamento humano. Ele definiu sua obra como sendo uma reconstrução 

do Universo, para ser apresentado a Deus no dia do Juízo Final. (DANTAS, 2009). Sua 

matéria prima é sucata ou como os críticos e estudiosos preferem se referir: lixo de 

consumo. Essa arte se caracteriza pela produção imediata, urgente, inculta e espontânea 

de algo situado na esfera do impronunciável. O artista plástico Jean Dubuffet, que 

cunhou o termo “arte bruta” afirma: 

 
“Faço pouco caso de toda essa arte feita por profissionais e das 
pessoas intoxicadas pela cultura (...). Pelo contrário, me sinto 
extremamente atraído pelas obras de Arte Bruta (...). Tão somente 
através dela podemos achar os processos naturais e normais da 
criação artística, no seu estado elementar e puro.” (DUBUFFET, 
apud, CUNHA, 2003, p. 50). 
 
 

2.2. Arte na Antiguidade 

 

A origem da concepção greco-latina de arte, etimologicamente descende do 

grego tékne (habilidade no ofício manual e na expressão das coisas do espírito) e do 

latim ars ou artis, acrescentadas de outra palavra grega: areté (aptidão e virtude). Para 

Aristóteles, a função da arte se restringia à imitação da natureza (GILSON, 2010). Os 

gregos tinham como objetivo artístico a reprodução das manifestações naturais e o 

“aperfeiçoamento” das mesmas em direção a um ideal estético construído, 

evidentemente, por essa cultura (CUNHA, 2003). As esculturas gregas, por exemplo, 

não eram construídas na intenção de representarem a realidade, mas representavam a 

natureza reproduzida de acordo com essa concepção do que seria ideal.  

A cultura romana classificou as atividades artísticas conforme a função que 

assumiam no contexto social da seguinte forma: 

 

“1) artes vulgares : ofícios manuais que tinham no lucro e na 
utilidade imediata as suas finalidades (marcenaria, sapataria, 
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tanoaria, etc.). 2) artes ludicae: para exibições públicas (mímica, 
mágica, acrobacia, prestidigitação). 3) artes pueriles: folguedos 
populares e jogos sociais. 4) artes mechanicae:  uso manual, esforço 
físico e recompensas monetárias em conjunto (pintura e escultura). 5) 
artes liberales: as estreitamente ligadas com o pensamento (feitas 
pelos cidadãos livres – música, retórica, dialética, gramática, 
astronomia, geometria e aritmética.” (CUNHA, 2003, p. 41) 

 

A arte greco-romana comportava critérios de valoração. O julgamento do seu 

valor tinha como critério o ideal de “perfeição” - maior aproximação do modelo natural 

construído com inspiração no ideal de harmonia e beleza - inspirado na concepção 

criada pelos gregos. Essas obras deveriam exaltar proporções exatas, medidas justas e 

formas ideais. 

Vários filósofos buscaram uma definição universal para conceituar a arte. 

Nietzsche em sua obra deixa transparecer claramente a influência grega na sua 

concepção. Para ele a arte representa a natureza transposta para o ideal estético imerso 

em valores metafísicos, ou a própria superação da beleza natural. Nas suas palavras: 

 
“A arte não é somente a imitação da efetividade natural, mas 
precisamente um suplemento metafísico da efetividade natural, 
colocado ao lado desta para a sua superação.” (NIETZSCHE apud 
DIAS In BARRENECHEA, 2011, p. 86) 

 
 

2.3. Compreensões da arte 

 

Heidegger, Hegel, Schiller, Kant, Cassirer, Sartre, Foucault, Deleuze, Jung e 

vários outros estudiosos concebem a arte como um importante instrumento de 

investigação da natureza do espírito humano. Schiller e Hegel vêem na arte a integração 

de uma raiz sensível a outra racional. Schiller afirma que somente o belo faz do homem 

um ser completo, pois apenas a beleza é capaz de harmonizar esses dois lados que 

compõem a natureza humana (razão e sensibilidade). Kant reforça essa dupla natureza 

do humano expressa na estética do objeto artístico, enfatizando que a arte não se presta 

à simples contemplação de formas agradáveis. Segundo Kant, a obra de arte deve ser 

uma reunião do prazer proporcionado pelo fruir do belo, que se obtém através da 

imaginação (subjetividade – emoção) associada ao entendimento (objetividade – razão - 

intelecto). Cassirer introduz sua concepção da arte como sendo o gênero maior das 

forças simbólicas. Símbolo, para ele, significa tudo que comporte uma metáfora e 
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encarne uma idéia abrigando uma profundidade de percepção do mundo que necessita 

ser expressa e encontra na arte seu veículo. Jung (2008) desenvolve o estudo dos 

símbolos afirmando que eles são capazes de trazer à consciência conteúdos 

armazenados no inconsciente e utiliza diversas manifestações de natureza artística para 

o desenvolvimento de suas pesquisas. 

 
“A primeira (ciência) ajuda-nos a entender as razões das coisas; a 
segunda (arte) a ver suas formas. Na ciência tentamos seguir os 
fenômenos até as primeiras causas e leis gerais. Na arte, absorvemo-
nos na aparência imediata e gozamos essa aparência ao máximo de 
sua plenitude, em toda a sua riqueza e variedade.” (CASSIRER, 
apud, CUNHA, 2003, p.42). 

 
Sartre desenvolve uma visão filosófica da arte inspirada no pensamento de 

Nietzsche e enxerga nela a possibilidade de servir ao humano como um pharmakon 

(remédio) que alivia a dor de sua condição existencial. A dor do existir decorre da 

liberdade radical vivenciada pelo humano colocando-o num viver que exige escolhas 

permanentes deixando-o num estado constante de angústia. Na filosofia de Sartre, o 

homem está condenado a escolher. A arte, nesse caso, funciona como um escape 

imaginativo e irreal, que pode aludir a um sentido de ordem diante dos acontecimentos 

contingentes e caóticos presentes na realidade humana.     

A linguística, através da vertente semiótica, concebe a arte como código 

universal destinado à expressão de significados, implicando que sua função será a de 

comunicar algo. Partindo do princípio que todo fenômeno cultural é processo de 

significação, a arte se distingue de todos os outros por transcender a função referencial 

ou simplesmente semântica das mensagens comuns. (CALABRESE, 1987). Os 

linguistas e estetas Roman Jakobson, Roland Barthes e Umberto Eco contribuíram no 

desenvolvimento de um suporte teórico capaz de sustentar uma análise das realizações 

artísticas partindo do pressuposto que sua manifestação é motivada por uma intenção 

comunicativa. Entretanto, não é possível determinar que a arte sempre seja produzida 

para fins comunicativos. Essa possibilidade é apenas factível. 

Apesar de abarcar diversas abordagens e concepções que visam determinar o seu 

significado, a arte conserva-se como produto que comporta imprecisões e permite uma 

diversidade de interpretações relativas ao seu sentido. A única certeza que se pode 

afirmar sobre a produção artística é que a arte habita na relação humana conceitual e 

não na obra em si (quadro, texto, música, etc.). Para haver “arte” deverá haver o 
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relacionamento estético dela e seu apreciador. A depender do observador um objeto 

considerado referência de valor artístico para determinada cultura pode não conter 

qualquer significado. Somente a interação humana com o objeto artístico poderá 

garantir a sua natureza. 

 
“O significado da obra de arte como tal não consiste na comunicação 
(...). O signo artístico, diferente do comunicativo, não é servil, isto é, 
não é um instrumento. Ele não comunica coisas, mas exprime 
determinada posição em relação às coisas. O ‘conteúdo’ de uma obra 
de arte não é exprimível em palavras, mas a faz nascer diretamente 
no fruidor.” (MUKAROVSKY apud CALABRESE, 1987, p. 87). 

 
 Nessa pesquisa optou-se por situar a arte “no hiato relacional que se estabelece 

entre duas subjetividades falantes: a do artista e a do fruidor” (BARROSO, 2007, p.3).  

 

 

2.4. Visão social da arte 

 

  As “Belas Artes” pertencem ao domínio da “cultura ilustrada”, enquanto o 

artesanato e as manifestações artísticas populares à “cultura de massa” (MORIN, 2006). 

Morin concebe cultura um sistema que comunica de forma dialética um saber 

constituído a uma experiência existencial. A cultura ilustrada se caracteriza por ser um 

código refinado assentado nos saberes cultos das humanidades, artes e letras, além de 

estar associado a um imaginário que valoriza o bem viver (Idem.). 

 
“O campo de conhecimentos de que se constitui é o das humanidades 
com raízes greco-latinas; tem um caráter literário-artístico. (...) Essa 
cultura ilustrada assegura e organiza uma larga e profunda 
estetização da vida; ela se abre aos prazeres da análise-gozo na 
relação vivida com outrem e com o mundo; ela afirma que a relação 
com o Belo é uma verdade profunda da existência, e a obra de arte é 
a depositária...” (MORIN, 2006, p. 81). 

 

A cultura ilustrada carrega o valor de código refinado e é produzida para o 

“consumo” da elite aculturada. Salas de concerto, museus e galerias de arte foram 

espaços criados pela elite financeira para comportarem o público proveniente das 

classes mais abastadas. Nas suas origens, a arte integrava a vida comum e era produzida 

tendo em vista uma função na rotina do cotidiano. O elitismo burguês se apropriou dela 

situando-a em lugares de honra para ser apreciada com reverência, assumindo o papel 
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do que pode haver de mais sublime dentre as produções humanas. Para a burguesia o 

distanciamento da arte erudita do homem comum significou o domínio de um código 

que a situa num circuito social restrito e diferenciado. A “apropriação” do erudito 

elevou o status do burguês rico. Assim, a burguesia decidiu alimentar o mercado das 

artes através de investimentos financeiros, porém impondo limitações à criação artística. 

(MORIN, 2006). Dificultar a apreciação da cultura ilustrada estratificando cada vez 

mais o público foi uma estratégia burguesa utilizada para diferenciar-se e distanciar-se 

das classes populares. 

 
“Tão vastas e sutilmente disseminadas são as idéias que situam a arte 
num pedestal longínquo, que muita gente sentiria repulsa ao invés de 
prazer em função de suas qualidades estéticas. (...) É que, quando 
aquilo que conhecemos como arte fica relegado aos museus e 
galerias, o impulso incontrolável de buscar experiências prazerosas 
encontra as válvulas de escape que o meio cotidiano proporciona.” 
(DEWEY, 2010, p.63). 

 
Dewey (2010) reitera que a arte só encontra seu lugar, espelhando-se no olhar do 

apreciador.  

A estratégia burguesa de tornar a arte erudita inapreensível para o homem 

comum teve como consequência o crescente afastamento do público, tamanho foi o 

convencimento de que é necessário uma “iniciação” que viabilize a compreensão da 

obra para que seja possível a sua apreciação. O público comum passou a “temer” a arte 

erudita e cada vez mais tem se afastado dela por considerar-se incapaz de obter prazer 

simplesmente através do contato com a obra. A determinação de um lugar social para as 

expressões artísticas é uma característica bem evidente nos dias de hoje, principalmente 

porque estão submetidas ao mercado de consumo. São as pesquisas de markentig que 

definem o espaço que as expressões artísticas deverão ocupar. O investimento 

financeiro só ocorre através da comprovação de boas probabilidades de lucro. (MORIN, 

2006). 

Contrapondo-se à cultura ilustrada tem-se a cultura de massas que segundo 

Morin (2006) se caracteriza por ser uma variante da cultura ilustrada, só que 

vulgarizada, comercializada e esvaziada dos conteúdos que requerem uma apreciação 

mais refinada. A cultura de massas se volta para o entretenimento e é definida pelo 

gosto popular sendo a que promove maiores possibilidades de comercialização e lucro. 

É o produto da cultura de massas que a sociedade, de forma geral consome e é com ela 
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que a maioria da população se identifica. Ela está permanentemente presente nos 

momentos de lazer e nas atividades do dia a dia. A novela é um excelente exemplo de 

cultura de massas com imenso poder formador de opinião, as músicas dançantes, o rádio 

ligado e os ídolos criados por essa cultura que povoam o imaginário de diversas 

gerações. 

 
“A cultura de massas provém, a um tempo, da economia de mercado, 
do desenvolvimento tecnológico, da comunicação multiplicada à 
distância, e constituiu-se com o desenvolvimento de uma quase-
indústria cultural.” (MORIN, 2010, p. 100).     

 
A “sacralização” da cultura erudita tem sido contestada desde o século XIX por 

artistas de vanguarda que produziam em locais vivos e dinâmicos, tais como aqueles 

destinados à cultura de massas. O pintor Toulouse-Lautrec (1864 – 1901) residiu e 

produziu suas obras em cabarés parisienses. Seus modelos, na maioria das vezes eram 

as prostitutas e funcionárias desses locais. Suas obras transpiravam essa atmosfera e os 

cartazes que produziu para divulgar os eventos dos cabarés trouxe a raiz do que 

atualmente se reconhece na “pop art” – que teve como um dos principais representantes 

o artista plástico Andy Warhol (1928 – 1987). As gravuras que Toulouse-Lautrec criou 

para a divulgação dos eventos dos cabarés tinham uma estética específica, bem diferente 

de suas telas, para atingir o público que frequentava esses locais. (FARTHING, 2009).  

Os pintores impressionistas eram resistentes à imposição de uma estética 

acadêmica à arte que se definiria “culta”, assim como acreditavam que a distinção do 

“culto” e do “popular” traria como consequência a ruptura da expressão artística com                    

a realidade das experiências humanas comuns. Assim, criticavam e questionavam a 

rigidez das imposições do academicismo que se restringia cada vez mais à apreciação de 

um grupo elitista e restrito. (SCHWANITZ, 2009). Esses artistas anteviram o que 

aconteceria nos dias de hoje: a arte erudita excluída do conhecimento e do gosto 

popular. O erudito é visto como algo estranho, posto num patamar, que não estabelece 

qualquer vínculo de identidade com a “vida real”, exceto para um grupo muito restrito 

de apreciadores. (DEWEY, 2010). “Quando um produto artístico atinge o status de 

clássico, de algum modo, ele se isola das condições humanas que gera na experiência 

real de vida.” (DEWEY, 2010, p. 59).  

A “nova burguesia” quis se apropriar do conhecimento erudito afastando-o da 

parcela menos favorecida da população para que ele se transformasse em referência 
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indicadora de status social. Foram os investidores burgueses que deram o primeiro não à 

democratização das artes clássicas. Na renascença esse movimento burguês foi 

extremamente positivo e fundamental para que a arte atingisse uma esfera de expressão 

liberta das normas que a igreja impunha para a criação artística característica da idade 

média. Nesse período as artes passaram a ter patrocinadores nobres e burgueses 

desejosos de usufruir as artes inspiradas em temas mais mundanos e para o 

entretenimento e isso gerou liberdade de expressão artística. Surgiram os teatros 

inspirados nos moldes clássicos gregos, com distinção de classes sociais. Entretanto, as 

criações artísticas não se diferenciavam tanto como na atualidade, em termos do que é 

produzido para a elite altamente aculturada e a as classes mais baixas da população.     

 Morin (2006) afirma que a difusão da arte erudita nos dias de hoje caberia à 

educação secundária estendida e à divulgação dos conteúdos que lhe são pertinentes 

através dos meios de comunicação de massa. Contudo, o que se observa é o 

distanciamento cada vez maior do público em geral das formas eruditas de expressão 

artística. A arte erudita sofre prejuízos cada vez maiores por se restringir a um público 

cada vez menor não podendo manter-se financeiramente independente do incentivo de 

verbas públicas e empresariais. Como consequência, as artes cultas devem satisfações 

aos seus investidores e a liberdade de criação é restrita à aprovação daqueles que 

dominam financeiramente a sua produção.  

 
“A elite não pode diferençar-se senão acentuando o seu refinamento, 
ou mesmo procurando seus sinais de refinamento no que o vulgo não 
saberia conceber, no seio mesmo dessa cultura rústico-plebéia que 
ela há pouco rejeitou para poder ascender à cultura burguês-
urbana.” (MORIN, 2006, p. 95). 

 

 

2.5. A apreciação do objeto artístico  

 

Dewey (2010) propõe o resgate do olhar estético através da observação dos 

movimentos mais primitivos e espontâneos da vida presentes nas experiências comuns e 

rotineiras e, sobretudo, nos fenômenos da natureza. Ele situa a estética não em conceitos 

pré-construídos, mas dentro do olhar de cada apreciador e afirma que as expressões 

mais autenticamente estéticas da vida se encontram na natureza, em todas as suas 

manifestações. Segundo o teórico, basta desenvolver uma sensibilidade capaz de captar 
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a poesia latente dos fenômenos naturais, para que qualquer pessoa se torne um fruidor 

espontâneo de qualquer obra de arte. 

 
“Pode haver raciocínios, mas quando eles assumem uma forma 
instintiva, como a das formas e movimentos dos animais, eles são 
poesia, são esplêndidos, têm graça.” (DEWEY, 2010, p. 105). 
 
“Os ‘raciocínios’ têm uma origem parecida com os movimentos de 
uma criatura selvagem em direção a seu objetivo, eles podem se 
tornar espontâneos, ‘instintivos’, e ao se tornarem instintivos, são 
sensoriais e imediatos, poéticos.” (Idem, p. 106).    
 

Coli (2006) discute e critica a concepção de que haja uma “sensibilidade inata” 

que leve à “fruição espontânea” de uma obra de arte em sua plenitude, uma vez que sua 

concepção se dá dentro de determinado contexto cultural. Ressalta que qualquer objeto 

artístico mantém uma íntima relação com o contexto no qual foi produzido e que o 

fruidor necessita o domínio desse código para apreender o seu conteúdo. A falta de um 

conhecimento prévio e de um processo que caminhe no sentido de apurar o senso 

estético das formas mais cultas de expressão artística impedem a interação e o diálogo 

dos indivíduos com as mesmas, segundo esse autor. 

 
“A fruição da arte não é imediata, espontânea, um dom, uma graça. 
Pressupõe um esforço diante da cultura. Para que possamos 
emocionar-nos, palpitar com o espetáculo de uma partida de futebol é 
necessário conhecermos as regras desse jogo, do contrário tudo nos 
passará despercebido, e seremos forçosamente indiferentes.” (COLI, 
2006, p. 117). 
 
“Os objetos artísticos encontram-se intimamente ligados aos 
contextos culturais: eles nutrem a cultura, mas também são nutridos 
por ela e só adquirem razão de ser nessa relação dialética, só podem 
ser apreendidos através dela.” (Idem, p. 120).  

 
Se a arte possui a propriedade de caracterizar o modo de vida e até 

características mais subjetivas que compõem os diferentes momentos de sociedades e 

culturas, é previsível que diversos saberes tenham utilizado suas fontes como referência 

para o embasamento de seus objetos de estudo. Em meados dos anos 70 surgiu uma 

disciplina derivada da História da Arte denominada Sociologia da Arte que segundo 

Calabrese (1987), às vezes tem um parentesco com a semiótica. A Sociologia da Arte se 

ocupa das relações entre a arte e a sociedade ramificando-se em diversas vertentes. Uma 

delas é de origem marxista e a concebe como o espelhamento do contexto social. Outras 
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se inspiraram em teorias linguísticas na formulação do método que utilizam para a 

análise dessas relações partindo da premissa de que a arte é uma forma de linguagem. 

 
 “A arte é tão insubstituível como ‘lingua-mãe da humanidade’ como 
qualquer outro modo de expressão. (...) Ela não é mais que uma 
‘língua’, um dialeto, falado e compreendido por muitos, ou seja, um 
veículo de expressão cuja utilizabilidade se apóia na validade dos 
meios de compreensão convencionais tacitamente aceitos.” 
(HAUSER, apud CALABRESE, 1987, p. 63). 

 
A teoria mais difundida no campo da Sociologia da Arte foi concebida por 

Francastel (1951) que se volta para a arte como expressão dependente das 

macroestruturas sociais. O foco dessa abordagem é sustentado pela constatação de que a 

princípio, as artes são fatos sociais. Francastel sustenta que a arte não pode ser vista 

como um sistema de reprodução autêntico da sociedade, mas sim um modo de conjugar 

dados extraídos da realidade a outros fatores, tais como hábitos, tradições e outros 

elementos que compõem a vida social. A arte, sendo concebida como fato social abarca 

nas suas representações as idéias, mitos, estruturas sociais, instituições e tudo o mais 

que situe um grupo humano dentro de determinada realidade. 

 
“A extrema dificuldade que torna tão apaixonante a leitura das obras 
de arte consiste no fato de que elas não são nunca representativas de 
um sentido unívoco. Todo objeto artístico é um lugar de convergência 
onde se encontra o testemunho de vários pontos de vista sobre o 
homem e sobre o mundo.” (FRANCASTEL, apud CALABRESE, 
1987, p. 67). 

 
Por outro lado, há autores que se opõem à associação da arte a sistemas 

linguísticos. A arte, para eles, se caracteriza por dirigir-se às faculdades perceptivas e 

não às intelectivas. A arte se traduz na “expressão” e não na comunicação. Através da 

via expressiva o homem consegue provocar a percepção para o não dito justamente por 

visar à contemplação de sentimentos. Duarte Jr. (2009) afirma que o artista “não quer 

dizer” porque se o quisesse, não utilizaria a arte como veículo de expressão, mas sim a 

linguagem (conceitual). O movimento do artista, na visão desse autor, caminha no 

sentido de “mostrar”, “exprimir” e não no de “dizer” algo. 

 
“Uma obra de arte simboliza apenas e tão somente os sentimentos 
que existem nela própria: ela não nos transmite um conceito, uma 
idéia a respeito do sentimento, idêntica para todos.” (DUARTE JR. 
In BARRENECHEA, 2009, p.48). 
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2.6. Poética, estética e estilo:  

 

Poética, estética e estilo são elementos que compõem as obras de arte 

caracterizando-as como únicas e conferindo a elas uma identidade. A poética consiste 

no conjunto de conceitos, técnicas e visões de mundo que levam o criador a se 

transfigurar na obra e a integrar sua imaginação à realidade. (BARROSO, 2008). As 

primeiras referências sobre os conceitos que nortearam a poética originaram-se na 

Grécia Antiga. A poética grega comportava normas que objetivavam situar o artista no 

papel de criador inspirado por forças místicas, divinas, envoltas em uma aura mágica. 

Caberia ao artista criador conjugar princípios reais da natureza a representações da 

concepção do “ideal”. (CUNHA, 2003). Os gregos da antiguidade eram comprometidos 

com a busca da “verdade” e a arte era concebida como uma via direcionada para a 

imitação da natureza que necessitava de uma intervenção divina (os poetas se remetiam 

às Musas para encontrar a inspiração) – assim intuíam que a arte poderia proporcionar a 

união de elementos e experiências naturais e sobrenaturais. O ideal de perfeição seria o 

resultado dessa fusão. Sendo a poética o percurso de criação que evidencia a 

individualidade e a autenticidade do artista expressos como marca característica das 

obras que produz, esse conceito foi sendo revisto ao longo dos tempos no percurso da 

história. Hoje a poética é concebida como o ato criativo em si. 

 
“Aquela que nasce do gênio pessoal, da capacidade imaginativa, do 
poder subjetivo de um autor e que, por tais evidências, transcendem a 
realidade objetiva, a facticidade do imediato.” (CUNHA, 2003, p. 
508). 
 
“O núcleo de minha poética é a arte enquanto processo alquímico de 
criação de imagens abertas à interação com uma realidade 
multidimensional e sem donos. Nele se encontra meu luxo – o silêncio 
absurdo de onde venho – e minha necessidade – a vontade absurda de 
continuar existindo, não-silenciada.” (BARROSO, 2008, p.4). 

 
A poética que orienta a criação não se restringe aos momentos iluminados de 

inspiração. O fazer artístico comporta processos técnicos de construção que se 

entremeiam às subjetividades do artista, tal como Edgard Allan Poe demonstra no 

poema “O Corvo”: 

 
“‘O Corvo’ seguiu uma trajetória lógica, de medidas justas, apesar 
do efeito emotivo contrário que dele emerge. Primeiro, escolheu a 
dimensão do poema, nem longo, nem curto. Em seguida, guiou-se pela 
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ideia do Belo como finalidade da poesia e manifestação da tristeza. 
Optou pelo uso de um refrão curto e sonoro (‘nevermore’), síntese da 
perda da mulher amada e da melancolia. Imaginou depois que um 
personagem distinto do poeta repetisse o ritornelo da tristeza: de 
início, um papagaio, mas por fim, a figura sombria do corvo.” 
(CUNHA, 2003, p. 509). 

 
A estética está ligada ao conceito de beleza ocupando-se da apreensão da obra de 

arte e, na cultura ocidental implica em julgamento de valor. Não existe regra para 

definir o que é belo e o que não é, mas sim características de julgamento que buscam 

argumentos para afirmar ou negar sua existência. A beleza é um conceito relativo e de 

caráter mutável, logo esse tipo de avaliação é um procedimento que não se apóia em 

parâmetros mensuráveis ou racionais. 

 
“A impossibilidade de se justificar leva a substituir a razão pelo 
fanatismo, mas com o reparo de que esse sentimento de não poder 
justificar uma certa evidência só atinge aqui, excepcionalmente, um 
ponto crítico, porque se exige uma justificação objetiva de uma 
certeza que, por sua vez, não pertence ao domínio da verdade, mas ao 
do amor.” (GILSON, 2010, p.47). 
 

 O “estilo” é uma característica que se evidencia nos traços que particularizam as 

obras de um mesmo artista conferindo-lhes uma identidade e um sentido de linearidade. 

Estilo é o que faz com que as obras consigam deflagrar a identidade dos seus criadores. 

A arquitetura de Oscar Niemeyer é um exemplo típico, assim como a dramaturgia de 

Nelson Rodrigues, a literatura de Machado de Assis ou a arte plástica de Romero Britto. 

O estilo também pode caracterizar um período (por exemplo: barroco, renascentista, 

romântico) ou uma tendência (por exemplo: gótico, minimalista, “pop”). 

 
“Dizemos também que um grande artista tem um ‘estilo’. E é verdade, 
pois o estilo (o de um tempo, de uma sociedade, de um certo tipo de 
arte ou de um artista) é uma característica constante de formas 
particulares, e a sua presença nos permite conceber essas formas 
como um único grupo.” (Idem, p.58). 

  

A arte e a beleza pertencem ao domínio do humano e com ele estabelecem um 

relacionamento dialético onde somente através dessa interação surgirão infinitas 

possibilidades de percepção, análise e concepção de significados. É importante reforçar 

que a concepção de arte nesse trabalho não reside no produto artístico, mas na atitude do 

criador e no movimento relacional do diálogo que estabelece consigo mesmo e com os 

fruidores. Já fora mencionado que a arte bruta emerge de uma urgência de expressão e 
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que não necessariamente um artista necessita de apreciadores em potencial para 

produzir obras artísticas. Neste caso o criador assume também o papel de fruidor.  

 
“... porque no fundo a arte não está na obra (exposta na parede ou na 
página), mas no hiato relacional que se estabelece entre duas 
subjetividades falantes: a do artista e a do fruidor. A arte, se pode ser 
vivida na interioridade de uma pessoa, pode também desertar esta 
interioridade e surgir irisada em palavras, circundada por olhares e 
comentários.” (BARROSO, 2008, p.3). 
 
“Longe de proporcionar fantasias escapistas, a arte enriquece a 
experiência do mundo real por dentro e por fora. Mas só o faz quando 
estamos dispostos e aptos a permitir que o faça. Caso contrário, para 
nós não é arte. O artista cria apenas um  produto artístico; a obra de 
arte é o que esse produto faz na experiência da pessoa, e esta depende 
tanto da pessoa quanto do produto. (...) Um novo poema é criado por 
cada um que o lê poeticamente.” (DEWEY, 2010, p. 42). 

  
 

2.7. Arte e simbolismo: 

 
“O consciente e o inconsciente não formam um todo quando um deles 
é suprimido e prejudicado pelo outro. (...) A consciência deve 
proteger a razão e proteger-se, e à vida caótica do inconsciente deve 
ser dada uma forma de fazer valer os seus próprios métodos.” 
(STEIN, 2006, p.168) 

 

Murray Stein (2006) referindo-se à teoria psicanalítica de Jung afirma que a 

maturação psíquica do homem caminha para um processo denominado individuação. 

Grosso modo, isso significa que para atingir a plenitude de sua existência, o ser humano 

necessita buscar a integração dos elementos conscientes aos inconscientes. Quando o 

indivíduo, de alguma forma, tem acesso à parte de seu universo inconsciente, aquele 

que, mesmo escapando qualquer grau de consciência, move e determina 

comportamentos externos e o relacionamento que desenvolve com seu mundo interior, 

consegue atingir um grau de percepção maior de todos os fenômenos que circundam sua 

existência. Essa é uma questão de fundamental importância quando necessita entrar em 

contato com suas questões mais íntimas, destacando a busca por um sentido de vida. 

Segundo Jung (2008), a análise das imagens e acontecimentos oníricos são de 

importância fundamental no processo de individuação. A partir de estudos 

antropológicos ele chega à conclusão que a religião e as produções artísticas também 

configuram o ingresso ao inconsciente permitindo a manifestação dos conteúdos dessa 

natureza. Isso ocorre porque tanto os sonhos, como a arte e a religião se desenvolvem e 
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se manifestam através de elementos simbólicos. A emergência de conteúdos simbólicos 

requer o relacionamento de um indivíduo com esses elementos que se movem em 

conjunto com a sensibilidade e a intuição.  

 
“Jung viu o desenvolvimento contínuo e as oportunidades para 
promover um ainda maior desenvolvimento psicológico como uma 
opção ao alcance de pessoas de qualquer idade, incluindo a meia 
idade e a velhice” (STEIN, 2006, p. 155).  
 

Jung acredita que o período que se inicia na meia idade prolongando-se até a 

velhice seja a melhor fase para a exploração dos elementos simbólicos que povoam o 

imaginário das pessoas, por ser o período em que elas se aposentam e, de alguma forma, 

são convidadas e se questionar sobre o significado de suas vidas. Essa tomada de 

consciência pode levar um indivíduo a mudanças significativas na sua maneira de existir 

(JUNG, 2008). 

 
“O homem realmente necessita de idéias gerais e convicções que lhe 
dêem um sentido à vida e lhe permitam encontrar o seu próprio lugar 
no mundo. Pode suportar as mais incríveis provações se estiver 
convencido de que elas têm um sentido. Mas sente-se aniquilado se, 
além dos seus infortúnios, ainda tiver envolvido numa ‘história 
contada por um idiota’” (JUNG, 2008, p. 111). 

 
 Em “O homem e seus símbolos” Jung desenvolve a teoria de que o acesso ao 

mundo simbólico está mais presente na análise dos sonhos e na religião. Entretanto, 

nessa mesma publicação, concebida e organizada pelo autor, nos capítulos escritos pelos 

seus colaboradores, especialmente por Aniela Jaffé, o simbolismo nas artes é examinado 

com maior profundidade. Cabe ainda ressaltar que Jung enfatiza o aspecto negativo do 

distanciamento do homem contemporâneo das suas origens religiosas, tão ricas de 

elementos simbólicos. Na atualidade observa-se que a aproximação ou a vivência da 

morte conduz as pessoas ao interesse pelas religiões. 

 

“O aspecto da morte próxima muitas vezes estimula tais pensamentos. 
Desde tempos imemoriais os homens especulam a respeito de algum 
ser supremo (um ou vários) e sobre o ‘além’. Só hoje em dia é que 
julgam prescindir dessas idéias” (JUNG, 2008, p. 107). 
 

Um símbolo expressa o sentido de totalidade tanto do homem que o criou como 

de uma cultura que o assimilou atribuindo-lhe valores e possibilidades de interpretação 

de seus significados. A compreensão dos símbolos escapa investigações assentadas em 
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parâmetros racionais porque uma mesma representação simbólica pode assumir 

diferentes formas de interpretação. Através da intuição o homem primeiro produz o 

símbolo sem ter uma consciência racional do sentido que ele possui – e na verdade, por 

ser símbolo, não possui de fato um sentido único e definitivo. A significação desse 

símbolo pode ser construída por determinado grupo social – como é o caso dos 

símbolos religiosos - ou permanecer aberta a interpretações individuais.  

As obras de arte são basicamente a expressão de conteúdos simbólicos que se 

mantém abertos, embora culturalmente o homem não cesse a busca de definições 

absolutas para elas. A obra “Retrato de Lisa del Giocondo” (A Gioconda, ou Mona 

Lisa), de Leonardo da Vinci, com o “sorriso que quase imperceptivelmente anima a 

figura feminina, em que a reação da mulher é deixada propositalmente ambígua”(DA 

VINCI, 2011), é um exemplo incontestável desse impulso que leva o ser humano a 

sentir-se desconfortável quando se defronta com diversos elementos que sua mente 

consciente não é capaz de digerir ou racionalizar.  

 

“A história interligada da religião e da arte, que remonta aos tempos 
pré-históricos, é o registro deixado por nossos antepassados dos 
símbolos que tiveram especial significação para eles a que, de alguma 
forma, os emocionaram. Mesmo hoje em dia, como mostram a pintura 
e a escultura modernas, continua a existir viva a interação entre 
religião e arte.” (JAFFÉ In JUNG, 2008, p. 312).        

 

É importante lembrar que hoje esses símbolos se encontram expostos em museus 

tendo adquirido o status de obras de arte. Símbolos primitivos se transformaram em 

objetos artísticos no curso da história. Cabe lembrar que o homem primitivo produziu 

tais símbolos motivados por impulsos religiosos ou numinosos – as sociedades 

primitivas objetivamente se movem no sentido da manutenção de sua sobrevivência, 

não produzindo para a contemplação no conceito ocidental de beleza - e que no contexto 

do homem primitivo esse tipo de produção normalmente esteve vinculada à esfera 

sobrenatural.  
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2.8. Arte e velhice: 

 

A relação entre arte e velhice que se pretende estabelecer diz respeito à 

qualidade das experiências estéticas que um indivíduo pode adquirir ao alcançar a 

maturidade. A busca por uma linearidade ou sentido de vida tende a se acentuar na 

velhice, o interesse pelo transcendente despertado pelo confronto mesmo que 

inconsciente com a própria finitude dentre muitas outras reflexões que surgem nessa 

fase, são fatores que levam as pessoas a reelaborarem conceitos e visões de mundo. 

Vários estudiosos anunciaram a inabilidade do homem contemporâneo para lidar com 

seus conteúdos internos. Psicanalistas, sociólogos, filósofos e tantos outros 

observadores do comportamento humano anunciaram uma humanidade muito mais 

voltada para os valores materiais do que para si mesmo, projetando para os objetos – 

incluindo os seres humanos – questões recalcadas que careceriam ser tratadas de forma 

subjetiva por expressarem questões de caráter existencial. 

 O vivenciar da velhice é visto positivamente por anunciar o aumento da 

longevidade, contudo ao mesmo tempo, surgem dificuldades para processar e assimilar 

as realidades pertinentes ao período da velhice. Os seres humanos passam anos e anos 

se sentindo desconfortáveis ao serem confrontados com tais temas e não sabem 

questionar a razão pela qual se sentem intimamente inquietos. Às vezes, em 

determinados momentos da vida, mesmo em idades muito avançadas surge um 

sentimento de necessidade de beleza. De alguma forma quando isso ocorre, tendo 

consciência disso ou não, o indivíduo percebeu que necessita desenvolver novas formas 

de apreciação do belo. Essa sensibilidade que se volta para o belo já pode ser 

considerada o germe para o desenvolvimento de movimentos criativos. 

A beleza não se encontra apenas nas formas, imagens, sons, palavras, gestos, 

toques, sabores, mas se deflagra em atos de transição que ocorrem durante a suspensão 

das percepções condicionadas vivenciadas através da realidade cotidiana. A beleza se 

apresenta em momentos de insight, pausas que convidam o olhar acostumado a 

vivenciar o cotidiano para experiências de contemplação, admiração ou 

deslumbramento. Essas experiências provocam um rompimento da percepção 

superficial da realidade podendo conduzir o indivíduo a um nível maior de auto 

conhecimento, uma vez que isso ocorre num processo inconsciente de espelhamento. A 

arte tem o poder de acionar a emersão de conteúdos inconscientes. Entretanto, muitas 

vezes diante do incômodo que isso provoca e da dificuldade que muitas pessoas sentem 
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para lidar com tais conteúdos, são ativados mecanismos de defesa racionais que 

“protegem” a psique da incursão aos estados mais profundos de percepção de si 

mesmos. (STEIN, 2006).  

Quando há uma possibilidade de entrega ao sentimento individual que a 

interação com determinada obra provoca ocorre o que se pode considerar experiência 

estética. Só assim o significado real da arte adquire o sentido que lhe é próprio. (Idem).    

A arte traz em pauta diversos conceitos e formas de apreciação do belo. Embora 

especialmente na cultura brasileira o sentido mais sensível à sua captação seja o visual, 

algumas pessoas, em determinados momentos de suas vidas descobrem que a plenitude 

de uma existência engloba vivenciar o “belo” nas suas múltiplas representações. A 

“feiúra” socialmente construída do corpo velho contribui para que o idoso se incline a 

novas concepções desse conceito. O mundo não desrespeita o esteta, porque suas obras 

“falam” muito mais que qualquer sistema de linguagem – fala ao consciente e ao 

inconsciente ao mesmo tempo. (MACIEL JR. In BARRENECHEA, 2009). A obra de 

arte não oferece pistas sobre que plano da consciência é afetado durante a criação 

(OSBORN, 1965). Nesse ponto a palavra pouco elucidará a raiz desses sentimentos. 

Cabe ao “leitor” abrir-se, assumindo o papel de co-autor dentro de um conceito aberto, 

complementando-o naquilo que faz sentido para si e ecoa através de suas emoções.   

O olhar individualizado que se volta para o belo da vida – não dentro dos 

critérios comuns que a cultura conceitua – diferencia-se dos demais olhares pela 

capacidade de captar os momentos de experiência estética. Nele “a percepção se dá de 

forma distinta da percepção prática, rotineira, havendo um maior equilíbrio durante o 

sentir e o pensar.” (DUARTE JR., 2008, p.48). 

A tomada de consciência da velhice é um período especialmente delicado para 

quem o vivencia. O fato da velhice, de forma geral, ser um assunto tratado como tabu, 

vem da incapacidade de lidar com todos os elementos que o tema suscita. A sociedade 

ao tomar como padrão o ideal de juventude, consequentemente exclui o velho, uma vez 

que a beleza está relacionada com o viço da juventude. Ser velho na sociedade atual 

requer comportamentos que façam alusão ao modo de viver do jovem – uma idealização 

social. Por outro lado, o desejo de atingir a velhice com o sentimento de “missão 

cumprida”, com a paz de espírito de quem acredita que fez, ou pelo menos se empenhou 

em fazer o que acha que deveria ter sido seu papel no mundo, faz parte das questões 

que, por mais que sejam reprimidas, povoam o imaginário dos idosos. Dessa maneira, 

quando trazidas à luz da consciência, essas questões inquietantes e desconfortáveis que 
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circundam o vivenciar da velhice e da morte, se tornam conteúdos riquíssimos para 

serem reelaborados criativa e artisticamente. A arte é uma via que proporciona uma 

forma diferente de contato com o mundo interior por ter no objeto artístico a 

representação de tais conteúdos de ordem simbólica.      

Atividades artísticas que se limitam a cópias e reproduções passivas de modelos 

pré-concebidos não revolvem conteúdos do plano psíquico e não exigem o 

comprometimento intelectual e afetivo como as que requerem ações criadoras. A busca 

do fruir diferentes manifestações de beleza na velhice é um sinal de que o idoso está em 

busca de uma reelaboração na forma de conceber a vida e o mundo. Então nota-se que 

ao atingir a velhice muitas pessoas que na juventude e na maturidade não se 

interessavam pelas obras de arte decidem ocupar o tempo livre com a apreciação das 

mesmas: concertos, filmes de arte, exposições, peças de teatro e passam também a se 

buscar informações sobre esses novos interesses: seus contextos histórico, psicológico, 

estético, sociológico, antropológico, etc. Dessa busca, em geral surge um novo 

elemento: a reformulação dos paradigmas que norteiam os conceitos de beleza e a 

“feiúra social” do velho passa a não ser mais tão incomodativa.  

A beleza física corporal, não deixando de ser um fator sempre e cada vez mais 

socialmente relevante, uma vez que é responsável pela projeção da identidade imediata 

e superficial de uma pessoa, para muitos, deixa de ser um valor em si ao descobrirem na 

arte a expressão do belo em formas mais sutis e refinadas. Indivíduos que encontram em 

si mesmos a capacidade de encontrar belezas fora dos padrões ditados socialmente e 

vendidos a altos custos costumam vivenciar sentimentos de autonomia, liberdade e 

individualidade. Potenciais criativos e criadores emergem, conteúdos simbólicos são 

revolvidos e surge a necessidade de expressão desses novos conteúdos que encontram 

nas manifestações artísticas o seu lugar. Assim muitos velhos resolvem de forma 

criativa questões de ordem subjetiva que a mente consciente talvez desconheça, 

construindo para si mesmos novos fios condutores para suas histórias de vida. Uma 

espécie de “alquimia interior” se manifesta durante esse processo de transformação. 

Assim, um momento de tristeza “se desvanece como num sonho”, num dia de chuva 

“em que as mãos parecem frias e que lembranças tristes do passado surgem”, 

transformando-se “num sol que voltará a aquecer os nossos corpos e os nossos 

corações”, como se referiu a Sra. Rosalina – idosa entrevistada nessa pesquisa - em uma 

de suas composições. 
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CAPITULO III 

 

 

3. CRIAÇÃO ARTÍSTICA 

 

O ponto de partida deste capítulo é o gesto criador. Criar é um ato que exige um 

total comprometimento com o instante no qual se realiza. Adentrar o universo da 

criação implica investigar como o criador percebe e se relaciona com as diferentes 

dimensões do tempo. Criar é afirmar a própria presença no mundo. BARRENECHEA 

(2008) refere estar implícito o vínculo entre criação e vida; logo, o ato criador significa 

a afirmação da vida e o papel ativo que o ser humano assume responsável na construção 

do seu destino. 

O que caracteriza o homem como sapiens é a inteligência de sua espécie e a 

inerente capacidade de concatenar idéias, antever fatos e criar. Esse poder de criar 

distinguiu a espécie humana de todas as outras porque garantiu a sua adaptabilidade e 

resistência às provas que a natureza impôs. Adaptar-se à natureza, organizar-se no 

mundo e definir significados para Morin (2006), caracteriza a formação da cultura 

humana. Steiner (2003) afirma que as capacidades de criar e de prever eventos futuros 

estão associadas. Ele acredita que o homem tenha desenvolvido a faculdade de planejar 

o futuro por volta do final da última Era Glacial, quando precisou aprender a armazenar 

alimentos e desenvolveu as primeiras técnicas de agricultura e criação animal - período 

neolítico. Essas atividades implicam planejamentos a curto, médio e longo prazos. Ao 

atribuir o desenvolvimento da inteligência humana à capacidade de lidar com os eventos 

posteriores e, principalmente, com o surgimento da linguagem no tempo futuro, 

destacando-se o modo subjuntivo fazem com que Steiner (2003) acredite que o homem 

construiu as ferramentas necessárias para vir a desenvolver o poder de mudar o próprio 

destino através da linguagem, recorrendo, a princípio, a causas hipotéticas. Assim, antes 

que a humanidade iniciasse qualquer espécie de reflexão acerca de suas criações, o 

surgimento e o desenvolvimento da linguagem foram aperfeiçoando cada vez mais a 

forma como os homens atuariam no mundo. 
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3.1. O pensamento criador 

 

O pensamento inteligente distingue-se em vários aspectos do pensamento 

criador. As habilidades mentais inteligentes, segundo Osborn (1965) podem ser 

classificadas de forma simplificada em: absortiva: observar e aplicar a atenção; 

retentiva: utilização da memória para relembrar conteúdos; raciocinativa: habilidade 

para analisar e julgar; e criadora: habilidade de visualizar mentalmente, antever e gerar 

idéias. As três primeiras operações citadas podem ser realizadas em cérebros 

eletrônicos, menos a capacidade de gerar idéias. 

A energia mental transformada em eficiência criadora é, segundo Osborn (1965), 

a “fórmula da criação”. Ele afirma que nem a extensão do conhecimento e nem o talento 

inato superam o poder da energia mental a serviço da criatividade, ressaltando que todas 

as pessoas possuem potencial criador e destaca que a criatividade desenvolve-se através 

do exercício. 

Existem fatores que prejudicam o fluir da criatividade. Segundo Osborn (1965), 

o primeiro deles é o excesso de crítica a si mesmo. Não é produtivo ser criador e 

avaliador ou juiz da própria criação ao mesmo tempo. Criar é atividade libertadora. 

“Enquanto o julgamento tende a limitar-se aos fatos em mão, a imaginação tende a 

lançar-se ao desconhecido”. (OSBORN, 1965, p.27) O segundo fator a prejudicar a ação 

criadora seria estar preso a hábitos recorrentes. É comum que determinados hábitos 

criem raízes e se tornem repetitivos com a idade, entretanto o pensamento não pode ser 

condicionado, se a intenção for criar. Repetir fórmulas impede o surgimento do inédito 

e o criador passa a produzir plágios ou caricaturas de suas próprias criações. A 

insegurança também é altamente prejudicial ao criador. O inseguro por não acreditar em 

si, muitas vezes não leva até o fim seus projetos e pode faltar-lhe a coragem para 

apresentar ao mundo suas idéias e criações. Outro curioso fator mencionado por Osborn 

(1965), nocivo ao exercício da criação, é o estilo de vida urbano. Nas cidades há uma 

grande quantidade de serviços especializados para facilitar a vida, tais como: chaveiro 

vinte e quatro horas, torneiro mecânico, empregados domésticos, serviços delivery, etc. 

Os cidadãos raramente precisarão utilizar a criatividade para resolver vários tipos de 

problemas cotidianos, por terem a facilidade de contratar o profissional adequado. Por 

não haver esse tipo prestação de serviços, o ambiente rural exige o desenvolvimento de 

habilidades para diversas funções além de estimular a versatilidade e a criatividade.  
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A criatividade desenvolve-se com prática constante, exercício e disciplina. É 

comum que criadores estabeleçam rotinas individuais às quais se dediquem a estimular 

os impulsos criativos.  

 
“Os artifícios favoritos dos compositores de melodias consiste em 
ficar sentados ao piano e começar escolhendo um tom qualquer que 
seja. Muitos autores verificaram que o melhor artifício para começar 
consiste em obrigar a si mesmo, diariamente, a uma certa hora, 
acorrentar-se às tarefas criadoras. A escritora Clarence Budington 
Kelland confessou que dificilmente poderia produzir algo, se não se 
forçasse todas as manhãs, depois do café, a começar a bater a 
máquina independente da disposição que tivesse”(OSBORN, 1965, 
p.180). 

 
Ao se abordar o tema “criação”, não há como excluir os fatore inspiração e 

iluminação, especialmente tratando-se de obras artísticas. Segundo o autor, a iluminação 

é uma espécie de “surto” criativo que vem após períodos de incubação. Esse termo 

significa um “deixar de molho”, uma pausa na busca da idéia criativa, até que num 

determinado momento, após um tempo de espera, ela surge pronta, como resultado final 

desse processo. A criação, quando ocorre dessa maneira está associada ao lazer, pois o 

intuito do período de incubação é evitar pensamentos relacionados ao que se busca criar.  

Inspiração é um termo que envolve condições mais fortuitas para o surgimento 

do projeto criador. A inspiração normalmente ocorre a partir de um estímulo acidental.  

 
“Há indivíduos que buscam resolutamente a inspiração [...] como 
quem busca a caça. Vão onde é provável encontrá-la; estão sempre 
atentos. Embora a inspiração seja incontrolável, as probabilidades 
para que ocorra podem aumentar quando se amplia a acumulação de 
idéias, multiplicando as observações. Ainda neste caso a quantidade 
atrai a qualidade. [...] De fato é acidente raro vir a inspiração sem 
transpiração.” (OSBORN, 1965, p.192). 

   
 

3.2. A criação como atributo divino 

 

A civilização grega tinha plena consciência do poder da palavra já nos séculos 

VIII-VII a.C. Neste período surgiriam “os fundamentos e pontos de referência da 

existência humana” (TORRANO,1991, p.15), ou seja, os pilares que ainda hoje 

sustentam a civilização ocidental: o surgimento da pólis, enquanto a organização social 

deixaria de se estruturar em torno das comunidades; o alfabeto, que marcaria a transição 

da cultura oral para a escrita; e a moeda, que substituiria o comércio que se realizava na 
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forma de escambo. Como a escrita ainda não estava desenvolvida neste período, os 

gregos, ao perceberem o poder da palavra, criaram uma mitologia que seria recontada 

na fala das Musas, filhas de Zeus e da Memória. 

 
 “O homem arcaico sente que a força da linguagem o subjuga e que 
sua consciência se firma sobre a linguagem e é por ela dirigida. No 
caso de um cantor, que diuturnamente trabalha a sua consciência das 
palavras e das estruturas lingüísticas, esta percepção do poderio 
avassalador e governante da linguagem torna-se ainda mais intensa e 
mais nítida” (TORRANO, 1991, p.30). 

 
 Era assim, com assombramento, que a civilização grega percebia e reagia aos 

efeitos do desenvolvimento da linguagem oral. Diante da incapacidade para encontrar 

explicações racionais às criações com as quais conviviam e com aquelas que, 

claramente estavam se desenvolvendo. Citando como exemplo a linguagem verbal, 

mitologias foram criadas responsabilizando aos Deuses a autoria de tudo o que 

despertasse dúvidas  em relação às suas origens.   

George Steiner (2003), procura encontrar, na história, a gênese filosófica da 

criação e recai em conceitos religiosos antes de adentrar propriamente na filosofia. 

Segundo esse autor, a mente humana sente dificuldades para lidar com conceitos como 

“vazio absoluto” e “a existência do nada”. Raciocinar em termos de “nada” necessitaria 

excluir todo e qualquer conceito de temporalidade. “Toda a religião, na verdade, poderia 

ser definida como uma resposta narrativa à pergunta sobre ‘por que o nada não existe’”. 

(STEINER, 2003 p.26) Steiner (2003), afirma que somos essencialmente irracionais e a 

“irracionalidade da intuição transcendental é o que dignifica a razão” (Idem, p. 28). A 

despeito de toda a construção racional do pensamento, o vácuo da existência de um 

nada deixa a humanidade atônita. “Nossos especialistas nos garantem que, strictu sensu, 

é absurdo e sem sentido perguntar o que havia antes dos nanossegundos iniciais do 

bang.” (Idem, ibidem, p. 20), contudo, termina por concluir que indagar o que havia 

antes do Big Bang é a questão que inquieta e apavora a mente humana e a que mais 

evidencia suas limitações. Diante disso, para o autor, o homem parece não ter 

desenvolvido estrutura psíquica para abrir mão de uma “alteridade invisível e 

inacessível”. A essência do movimento criador da natureza e a gênese do surgimento do 

universo, ainda são mistérios que não foram desvendados. 

A Deus e aos Deuses grande parte da humanidade passa a atribuir as 

responsabilidades dos mistérios da criação. Em todas as religiões às quais que se têm 
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notícia, o atributo básico de Deus e dos Deuses é criar. Divindades não podem ser 

estéreis. Isso seria uma verdadeira aberração. 

 
“Não possuímos mitos nem imagens de uma divindade não-criadora. 
(...) Nossas definições do divino, de forma não lógica, mas 
tautológica, estão sempre associadas ao atributo da criatividade. 
Numerosos teólogos e metafísicos chegaram a identificar a 
equivalência absoluta entre Deus e o ato da criação, a única restrição 
à liberdade divina. Deus só pode se dedicar a criar.” (STEINER, 
2003, p.27)  

 
As mitologias judaico-cristã e grega, pilares que alicerçam o imaginário da 

cultura ocidental, demonstram como a gênese da criação do universo, do homem e das 

criações do homem são conferidas ao sobrenatural: 

 
 “No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e 
vazia; trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia 
sobre a face das águas. Disse Deus: Haja luz, e houve luz. Deus viu 
que a luz era boa, e separou a luz das trevas. (...) Criou Deus o 
homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou.” (BIBLIA, Gênesis Cap. I, vers. 1-2 e 27).  

 
Nesta passagem, Deus é apontado como o responsável pela criação do mundo e, 

ao criar o homem à sua imagem, capacita-o para tornar-se também um criador. 

 
“Antes de serem criados o mar, a terra e o céu, todas as coisas 
apresentavam um aspecto a que se dava o nome de Caos – uma 
informe e confusa massa, mero peso morto, no qual, contudo, jaziam 
latentes as sementes das coisas. A terra, o ar e o mar estavam todos 
misturados; assim, a terra não era sólida, o mar não era líquido e o 
ar não era transparente. Deus e a Natureza intervieram finalmente e 
puseram fim a essa discórdia,  separando a terra do mar e o céu de 
ambos. (...) Um deus – não se sabe qual – tratou de empregar seus 
bons ofícios para arranjar e dispor as coisas na Terra. (...) Tornara-
se necessário, porém um animal mais nobre, e foi feito o homem. Não 
se sabe se o criador o fez de materiais divinos, ou se na Terra, há tão 
pouco separada do céu, ainda havia algumas sementes celestiais 
ocultas. Prometeu (um titã – raça gigantesca que habitou a Terra 
antes dos homens) tomou um pouco dessa terra e, misturando-a com 
água, fez o homem à semelhança dos Deuses.” (BULFINCH, 2002, 
p.20) 

 
Nos dois exemplos, a criação é tratada como um atributo divino. O homem, ao 

criar, está fazendo uso de uma faculdade própria de Deus e dos Deuses. É como se ele 

“tomasse emprestado para si” uma função divina. Nessa perspectiva, toda ação criativa 

e criadora humana será caracterizada como um dom, um prêmio dos Deuses, um algo 
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que passou a lhe pertencer devido a uma intervenção benevolente de origem 

sobrenatural. 

As mitologias são férteis em episódios que relatam “momentos de distração” de 

Deus e vácuos que tornam inexplicáveis questões referentes à criação. No judaísmo, 

quando Deus ditou a Torá, um escriba num momento de distração omitiu um acento 

diacrítico. Segundo essa doutrina, em virtude desse erro, o mal se infiltrou na criação. 

 
“A mais famosa das descrições de um início na tradição ocidental, a 
do texto hebraico do Gênese, é repleta de incertezas teológicas, 
metafísicas e gramaticais. Deveríamos ler ‘quando Deus começou a 
criar’, ou ‘no começo, quando Deus criou’? É uma indeterminação 
esplendidamente representada na intraduzibilidade, ambígua 
inclusive em francês [...]. Bem cedo, a estética, a teologia, a filosofia 
e a ética começam a chocar-se com uma profusão de significados tão 
urgentes e insolúveis hoje em dia, como já o eram há mais de dois 
milênios.”(STEINER, 2003, p.47).  

  
 

3.3. A “morte de Deus” – o homem responsável pelas próprias criações 

 
 “Serei eu Deus? Tenho tantas coisas importantes acumuladas dentro 
de mim! Minha cabeça arde a ponto de explodir. Certamente encerra 
uma sobrecarga de força.” (KLEE, 1990, apud SALLES, 2009 
p.216). 
 “O artista é o mundo.” (SÁBATO, E., 1982 apud SALLES, 2009, 
p.77, Idem.). 

 
Nietzsche, original tanto na forma de se expressar como no conteúdo do seu 

pensamento, estruturou sua filosofia a partir de uma crítica aos valores da cultura 

ocidental, à visão de mundo burguesa, ao cristianismo e a tudo o que acreditava tolher a 

livre-expressão da criatividade e da espontaneidade do homem. Nietzsche apresenta-se, 

sobretudo, como um defensor da liberdade humana. Ele postula a necessidade de se ter 

uma mente liberta dos dogmas sociais para que os potenciais criativos aflorem.  

 
“A liberdade encontra o seu paradigma na arte. É na atividade 
artística que o homem exprime as suas mais profundas forças, 
desenvolvendo aquilo que lhe é próprio; a libertação se produz na 
criação de novas avaliações, no processo lúdico de fazer e desfazer 
formas. O homem criador nada tem a ver com as obrigações e as 
interdições da moral e da religião, mas, isto sim, com a possibilidade 
de brincar, além de bem e mal, gerando mundos de valores”. 
(BARRENECHEA, 2008, p.81). 
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Nietzsche exalta tanto as artes propriamente ditas (música, dança, poesia, etc.) 

como considera a existência criadora – compreender a própria vida como um ato 

criativo - uma expressão de arte e objeto de apreciação do belo. 

Nietzsche em Assim falava Zaratustra através de uma linguagem metafórica 

construída por aforismas, filosofa ao mesmo tempo em que cria uma obra de arte, sendo 

que é o viver artístico o que ele propõe. Miguel Angel de Barrenechea (2008), afirma 

que a liberdade criadora, como uma tentativa radical na mudança de todos os valores, é 

uma questão que perpassa os diversos tópicos, articulados nos quatro livros da obra.  

Para atingir esse estado de livre criador, Zaratustra tem que trilhar um percurso 

onde se destacam os seguintes estágios: a morte de Deus, na medida em que o homem 

deverá assumir a autoria de suas criações, tanto as boas quanto as más, e não atribuí-las 

ao sobrenatural; a anunciação do super-homem, enquanto busca desenvolver 

plenamente sua condição humana encontrando nas próprias vísceras a força necessária 

para superar as adversidades; a vontade de potência, entendida como dinâmica de auto-

superação, compromisso com a realidade terrestre e com o próprio corpo; e o eterno 

retorno, que se conclui em amor fati (amor ao destino), a afirmação da vida em todos os 

seus tempos: presente, passado e futuro. 

“Livre, chamas a ti? Teu pensamento soberano eu quero ouvir e não que 

escapastes de um jugo.” (NIETZSCHE, 2008, p. 91). Nesta passagem, o filósofo aponta 

as doutrinas normativas e a religião como sistemas aprisionadores do homem, ao 

mesmo tempo em que prometem uma suposta liberdade. Para que o homem venha a 

ocupar, de fato, o seu lugar no mundo, segundo este filósofo, será necessário romper 

com todos esses sistemas. É assim que metaforicamente, na linguagem de Nietzsche, 

torna-se necessária a morte de Deus. Na verdade, trata-se da morte dos ídolos que 

aprisionam a liberdade e as forças latentes dos homens. A proposta de Nietzsche é que o 

ser humano se assuma responsável por suas criações, se aproprie do mundo que 

construiu ao invés de atribuir ao sobrenatural a autoria de seus próprios feitos. O 

pensamento soberano, segundo ele, é o pensamento autêntico que advém de uma mente 

liberta e autônoma.“Vai para a tua solidão com as minhas lágrimas, irmão. Eu amo aquele 

que quer criar algo superior a si próprio, e que dessa forma perece.” (NIETZSCHE, 2008, 

p.91)  

Para criar algo superior a si próprio, será necessário o desejo de tornar-se um 

super-homem. Em Assim falava Zaratustra, Nietzsche discorrerá sobre as características 
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do querer. Em primeiro lugar, situará o querer no corpo - não numa esfera sobrenatural - 

e enfatizará a natureza terrestre e visceral da vontade. “Esfaimado, violento, solitário, 

ímpio... Libertado de uma felicidade servil, libertado dos deuses e dos cultos, sem medo 

e terrível, grande e solitário.” (Idem, p.142)  

A vontade é definida como atributo humano visceral e será o motor propulsor 

que conduzirá ao movimento de libertação necessário para que se estabeleça o livre 

exercício da criatividade.  Para BARRENECHEA (2008), Nietzsche caracteriza o 

aspecto mundano da volição e a sua pertinência orgânica como forças da terra, ao 

comparar Zaratustra a uma planta alta e forte, dura e flexível, sugando avidamente as 

energias do mundo. 

 
“Onde há inocência? Lá onde há vontade de engendrar. E aquele que 
deseja criar o que ultrapassa é aos meus olhos aquele cujo querer é o 
mais puro. [...] Ousai, pois, acreditar um pouco em vós mesmos e no 
que tendes dentro do ventre! Quando não cremos em nós mesmos, 
mentimos.” (Idem, ibidem, p. 167-168).  

 
Ao final de sua jornada, Zaratustra conclui o seu percurso para atingir o estado 

de máxima potência, assumindo as suas próprias criações e legitimando o seu lugar no 

mundo como criador. Através de Zaratustra, Nietzsche propõe um paralelo com a 

condição humana. Ser potente é o estado natural do homem. O homem liberto, na visão 

do filósofo, é a criança que brinca inocentemente comprometida apenas com o agora a 

que ele denominará “instante”. Na brincadeira a criança cria incessantemente, sendo 

essa a sua natureza, tal qual o artista durante o processo criativo, envolvido tão somente 

com aquilo que está criando. A proposta final de Nietzsche é tornar a vida uma obra de 

criação artística que se apresenta num contínuo processo de construção. Ao brincar, a 

criança experimenta o mundo, sem ressentimentos e sem expectativas, afirmando a vida 

no seu tempo real, que é o presente imediato. Ressentimentos, mágoas, arrependimentos 

e culpas a aprisionariam no passado e expectativas desviariam seu olhar para o futuro.  

Em Assim falava Zaratustra, o momento presente aparece representado sob a 

inscrição da palavra “instante” em um portal que se apresenta no final da obra, 

significando que a eternidade deve ser dimensionada “no lugar que abriga a presença 

intemporal do presente, presença cheia de possibilidades e energias a serem 

desencadeadas.” (BRUM In BARRENECHEA, 2008, p.48) A vocação criadora de 

Zaratustra nasce da escuta dos seus instintos viscerais. A criança que inventa é também 

mãe e pai de sua criação.  
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“Todavia o artista é a mãe prenhe e, ao mesmo tempo, a criança que 
se trata de dar a luz. Isso não implica contradição, já que o artista 
sofre para trazer ao mundo a sua obra, mas uma vez que a sua 
criação está consumada, ele renasce com sua obra. Ele traz o novo, 
plenificando-se, tornando-se novo.” (BARRENECHEA, 2008, p.96)   
    
“Criar é a grande emancipação da dor e alívio da vida. Mas para que 
exista o criador, necessita-se de muitas dores e transformações. 
Sim, criadores, é mister que haja em vossa vida muitas mortes 
amargas. Assim sereis os defensores e justificadores de tudo que é 
efêmero. 
Para que o criador seja o filho que renasce, é necessário que queira 
ser a mãe com as dores da mãe. 
Na verdade, meu caminho atravessou cem almas, cem berços e cem 
dores de parto. Muitas vezes me despedi; conheço a amargura das 
últimas horas.” (NIETZSCHE, 2010, p. 119-120) 

 
A gravidez é frequentemente utilizada como metáfora que alude aos processos 

de criação artística. Gerar a obra de arte é uma experiência que coloca o artista em 

contato com as suas forças mais internas e primitivas, no ato de fazer emergir a vida que 

existe no seu universo interior. Traz, porém, o seu momento doloroso, que implica no 

sofrimento das dores do parto – momento no qual entrega ao mundo a sua obra. Essas 

dores são necessárias para que a sua criação se liberte abrindo espaço a outra e cumpra o 

objetivo da obra de arte que é dialogar por si e não pelo criador, diretamente com cada 

apreciador. É no movimento criador que os artistas sentem o pulsar da vida. Em 

entrevista concedida à TV Cultura em 1977 (gravada em documentário lançado em 

2005 pela emissora), a escritora Clarice Lispector afirma: “Eu acho que quando não 

escrevo sou morta. [...] Bem, agora morri, vamos ver se eu renasço de novo... por 

enquanto estou morta...”  

Salles (2009, p.79), cita alguns exemplos de criadores que concebem o ato 

criador como gestação e parto, dentre eles Paul Klee (apud SALLES, 1990, p.169) em 

anotações feitas em seu diário afirma: “É como se eu estivesse prenhe de coisas prestes 

a ganhar forma”. SALLES (2009) ressalta a observação de Rilke: 

 
“Deixar amadurecer inteiramente [...] e aguardar com profunda 
humildade e paciência a hora do parto de uma nova claridade: só isto 
é viver artisticamente na compreensão e na criação.” (RILKE, apud 
SALLES, 2009, p.170)        

 
Conceber a vida artisticamente é segundo Nietzsche, uma condição para que o 

homem aceite e acolha o “eterno retorno” – para ele a vida é composta por ciclos que se 
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repetem infinitamente. Segundo sua concepção do movimento da vida, o tempo é 

dimensionado de forma circular, como se passado, presente e futuro coexistissem no 

instante. Seria um desalento para o homem não poder contar com nada de novo, ao 

saber que seu destino será apenas aguardar a volta de uma seqüência infinita de 

repetições. Nietzsche ao discorrer sobre a forma como o instante deve ser vivenciado, 

propõe uma maneira artística e original para que seja possível desfrutar o prazer de 

todos os reinícios. Todas as experiências e suas fatais reincidências devem ser sempre 

vividas de forma tão intensa e plena que, mesmo ao se repetirem infinitas vezes, seriam 

sempre bem vindas. O retorno pode ser acolhido com júbilo e contentamento. Ao 

comparar com a função artística, BARRENECHEA (2008) sugere, à luz da filosofia de 

Nietzsche, que os movimentos da vida devam ser concebidos como os passos da dança 

já condicionados pela musculatura de um bailarino, o texto decorado de um ator, ou 

ainda a obra que um músico já executou dezenas de vezes. Embora se tratem de 

evidentes repetições, quando realizadas com arte, em cada ato de execução, o artista 

imprime sua marca de criador. Assim, cada realização adquire um caráter particular e 

único e é justamente através da repetição que o artista evidencia a sua essência de 

criador, pelo poder de recriar o que aparentemente poderia parecer ser “igual”. 

O “Deus” morto ao qual Nietzsche se refere é o Deus institucionalizado pelas 

religiões que traçam regras de conduta tolhendo o ser humano de sua liberdade e 

espontaneidade. Na visão do filósofo criar é expressão de liberdade e para que isso 

ocorra é necessário individualizar-se. Ao traçar como ideal o comportamento humano 

que se assemelha a um criança cantando e dançando, “manifesta-se como membro de 

uma humanidade superior: ele não é mais artista, tornou-se obra de arte.” (DIAS, 

2011, p. 89). O artista a quem ele faz menção não é o artista humano. Em “O 

nascimento da tragédia” ele confronta o homem com seus impulsos artísticos 

primordiais. O “êxtase de Dionísio” remete a tais impulsos. Esse deus grego que induz o 

homem à total entrega aos seus instintos viscerais aniquilando o seu aspecto racional é 

um ser movido pelos impulsos da natureza e, desprovido da ação reflexiva, também é 

tolhido naquilo que tange às suas individualidades. O ser “entregue a Dionísio” 

representa aquele que retorna ao estado natural. No “culto dionisíaco” está impressa a 

atmosfera que o levará ao prazer, entusiasmo e júbilo através do estado de embriaguez. 

Por isso, popularmente Dionísio é reconhecido como “deus do vinho”. Dessa forma é 

necessária a intervenção do elemento apolíneo. Apolo representa a estética da realidade. 
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“Enquanto no estado apolíneo, o homem joga com a realidade, no 
estado dionisíaco, ou de embriaguez, ele joga com a vontade que nele 
se revela. (...) A lucidez é o elemento de transfiguração que se 
introduz no dionisíaco para transformá-lo em arte. É o momento em 
que Apolo vem em socorro do artista.” (DIAS, 2011, p. 91) 

 
Assim, é de suma importância compreender que “a metafísica de artista” de 

Nietzsche inclui elementos altamente simbólicos, elementos sem os quais não é possível 

abordar a arte. A crítica à sua concepção de construção da vida como uma obra de arte 

surge quando esses elementos simbólicos situam-se no total controle do domínio 

humano. A mente humana não possui elementos capazes de determinar completamente 

a natureza do símbolo, uma vez que ele habita o espaço inconsciente.  

 
“Não inteiramente imune às persuasões da sombra (repleta de 
elementos inconscientes), o ego é facilmente  levado a ceder à volúpia 
de poder da sombra e aos seus desejos de conquista do controle total 
do mundo. Esse era o Super-Homem de Nietzsche.” (STEIN, 2006, 
p.164) 
 
“Nietzsche, que De Chirico cita como autoridade no assunto, deu 
nome ao ‘vazio terrível’ quando disse: ‘Deus está morto’. A idéia da 
morte de Deus e sua consequência imediata, o ‘vazio metafísico’, já 
inquietava o espírito dos poetas do século XIX, sobretudo na França e 
na Alemanha.” (JAFFÉ In JUNG, 2008, p.345) 
 

 

3.4. A memória criativa 

 

A dinâmica da memória é muito explorada em abordagens que envolvem 

indivíduos idosos, principalmente pelo desgaste natural dessa função mental, decorrente 

do processo de envelhecimento. São inúmeras as patologias relacionadas a desajustes na 

função da memória e suas consequências no raciocínio, nas operações mentais e nas 

questões relacionadas ao psiquismo. Dos afazeres mais simples, às atividades 

intelectuais mais complexas, todas elas envolvem o uso da memória. Tudo o que é 

apreendido pelo homem armazena-se em forma de memória. Existem inúmeros 

enfoques que podem ser dados ao se abordar esse assunto. Neste estudo, 

especificamente, a ênfase será dada à investigação do uso da memória quando utilizada 

na função criativa, elemento que, sem o qual não seria possível conceber qualquer ato 

criador. 
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Segundo Pöppelmann (2007), na Antiguidade, cultivava-se uma espécie de “arte 

da memória” relacionada ao estudo da Retórica. Os elementos que compunham o 

ensino da Retórica eram: inventio: criação e formulação do tema do discurso; dispositio: 

estruturação dos conteúdos que seriam desenvolvidos; elocutio: planejamento dos 

termos e expressões adequadas ao teor de cada discurso; memória: memorização do 

conteúdo já preparado e pronunciatio: preparação da apresentação do discurso – 

modulação de voz, ênfases, gestos e expressões corporais, que devem estar de acordo 

com o conteúdo do pronunciamento. 

 
 “Na Antiguidade, sem imprensa e sem papel no qual tomar notas ou 
registrar as preleções, a memória treinada era de fundamental 
importância. [...] A palavra “mnemotécnica”, embora não seja 
incorreta como descrição da arte clássica da memória, faz esse tema 
misterioso parecer mais simples do que é.” (YATES, 2007, p.21).  

 
O principal documento que registra as técnicas para o desenvolvimento da 

memória, foi um tratado escrito há 86ª a.C. por um professor romano de nome 

desconhecido que o dedicou a alguém chamado Herennium, portanto, este trabalho é 

apenas conhecido como: Ad Herennium. Neste tratado ele afirma que há dois tipos de 

memória: uma natural e outra artificial. A natural seria aquela que responde aos 

pensamentos comuns do dia a dia, e a artificial, que necessita de árduo treinamento, 

prática e aperfeiçoamento. Assim surgiram técnicas que visavam o desenvolvimento de 

uma memória altamente eficaz, dada a importância de garantir a maior fidedignidade 

possível aos fatos ocorridos, preservar a veracidade ou argumentar a partir de outro 

ponto de vista, uma vez que neste período da história, a única maneira de armazenar 

conhecimentos era através da memória que se desenvolvia em relatos orais, afirma 

Yates (2007). 

 Ad Herenium era um método que tinha como proposta desenvolver a memória 

garantindo o máximo de fidedignidade e precisão possíveis. Para tal, instruía que os 

“memorizadores” criassem mentalmente um lócus, que consistia na ideação de um lugar 

físico onde os objetos, palavras e fatos pudessem ser posicionados imaginariamente, de 

acordo com a vontade de quem os estivesse memorizando. (Por exemplo: o nome de 

alguém seria mentalmente colocado sob uma pilastra, uma afirmação qualquer, no 

parapeito de uma janela, etc.) Assim, quando fosse necessário recordar algo, a 

lembrança estaria associada diretamente ao seu lócus e bastaria remeter-se a ele para 
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acioná-la. De acordo com esta técnica, o objeto a ser rememorado estaria “guardado” no 

“lugar mental” em que fora posto. (YATES, 2007).      

Neste estudo a memória possui um papel fundamental, mas difere do que é 

compreendido como exercício mecânico de rememoração, amplamente praticado nos 

contextos clínicos, especialmente em tratamentos neurológicos e geriátricos. Abordar a 

questão da memória, neste tipo de pesquisa, reside em verificar como ela se comporta 

na forma de conteúdos apreendidos que se transformarão em obras de arte. A ênfase 

será dada a verificar, nas entrevistas realizadas, como um criador idoso se relaciona com 

as lembranças, impressões e aprendizados adquiridos ao longo de sua vida, uma vez 

que, reiterando os estudos de Osborn (1975), o ancião pode perder a capacidade de 

memorizar fatos, recordar conteúdos e informações, mas jamais perder a memória 

criativa, ou seja, o poder da criação não se esvai com o passar dos anos. 

     Na mitologia grega, as Musas representam a personificação da inspiração do 

artista. O poeta arrebata-se ao incorporar o delírio das Musas. Esse movimento é 

semelhante a uma forma de possessão, a uma entrega total, num momento de êxtase 

criativo. “Ninguém pode ter acesso aos portões da poesia sem sucumbir à loucura das 

Musas.” (STEINER, 2003, p. 63). Mnemosyne, (a memória) é mãe e condutora do coro 

das Musas. A memória criativa, personificada nesta figura para os gregos, seria uma das 

responsáveis pelo desencadeamento de todo o processo de criação e exigia do 

poeta/artista uma entrega absoluta ao coro das Musas, que representam a inspiração. 

Essa experiência foi descrita como algo intensamente arrebatador e até enlouquecedor.  

 
“Qual o poder de Mnemosyne? Irmã de Cronos e de Okeanós, do 
tempo e do oceano, mãe das musas cujo coro conduz, ela preside à 
função poética que exige intervenção sobrenatural.” (BOSI, 1994, 
p.89).  

 
Assim pode-se observar que os gregos reconheciam que, para que as criações 

artísticas ocorressem, a utilização da memória atuando em conjunto com a inspiração 

tornar-se-ia indispensável. Esta concepção do processo criativo foi então 

responsabilizada mitologicamente para Mnemosyne e seu Coro de Musas, que tiveram 

papel importantíssimo no florescimento das expressões artísticas do período Clássico da 

Antiguidade. 

“Os antigos poetas começavam as suas obras com uma invocação às 
Musas. E isso porque tudo o que se nos dá sem explicação nem 
justificação razoável parece-nos depender da graça. Porque o 
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entendimento não consegue explicar a arte completamente, procura a 
sua fonte numa divindade qualquer.” (GILSON, 2010, p.64) 
 

O filósofo Henry Bergson (2010) desenvolveu um dos aspectos do estudo da 

memória tendo como foco o seu papel no processo criativo. O que caracteriza esses 

estudos, neste sentido, é a importância que confere na análise do emprego das 

lembranças de forma inventiva. A abordagem de Bergson situa a memória num campo 

flexível e mutável que fundamenta a criação como movimento proveniente de ação 

mnemônica capaz de transmutar funções que fundamentam a recriação de histórias 

individuais e sociais. Bergson (2010), trata a memória como matéria prima da arte. 

 
“Por mais que o objeto permaneça o mesmo, por mais que eu olhe 
para ele do mesmo lado, pelo mesmo ângulo, sob a mesma luz, a visão 
que tenho dele não difere menos daquela que acabo de ter, quando 
mais não seja porque ela está um instante mais velha. Minha memória 
está aí, empurrando algo desse passado para dentro desse presente.” 
(BERGSON, 2011, p. 2). 

 
Ao refletir sobre o significado do tempo e de sua duração, Bergson (2011) 

conclui que a duração no tempo é a essência de tudo o que se move. Ele afirma que:   

“O universo dura. Quanto mais nos aprofundarmos na natureza do tempo, mais 

compreenderemos que duração significa invenção, criação de formas, elaboração 

contínua do absolutamente novo.” (BERGSON, 2011, p.8)  

Para ilustrar seu raciocínio sobre a relação “duração x movimento”, utiliza como 

analogia a flecha em movimento. Uma flecha ao ser lançada traça seu trajeto num só 

golpe. Se este percurso for concebido de forma fragmentada – e isso significa a 

interrupção da duração (continuidade) desse percurso – a flecha será vista como algo 

inerte, mas quando contemplada a partir da duração de seu percurso, a percepção do 

movimento se evidenciará, uma vez que essa flecha nunca estará em ponto algum do 

trajeto percorrido (Idem, p. 15). “Portanto, quer se trate do dentro ou do fora, de nós 

ou das coisas, a realidade é a própria mobilidade. Era o que eu expressava ao dizer 

que há mudança, mas não há coisas que mudam.” (Ibidem, p.17).     

 Bergson (2010) situa o tempo da criação num fluxo contínuo em que presente, 

passado e futuro se interpenetram. Com isso, localiza o momento da criação fora de um 

tempo específico. O criador mescla impressões, lembranças do passado com impulsos 

do presente e projeções para o futuro que se realiza no momento em que se dá o 
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exercício da criação. SANTOS (2008), ao citar Yoko Ono, afirma que ela comenta em 

um de seus textos:  

 
“Não é possível controlar um tempo da mente com um cronômetro ou 
um metrônomo. No mundo da mente, as coisas se espalham e vão 
além do tempo.” (SANTOS In BARRENECHEA, 2008, p. 167).  
 
“Mesmo em estado de vigília, a experiência diária deveria nos 
ensinar a diferenciar entre a duração-qualidade (...) e o tempo por 
assim dizer materializado, o tempo que se tornou quantidade por um 
desenvolvimento no espaço.” (BERGSON, 2011, p.4). 
 
“É para a ação que a percepção e memória estão voltadas (...) No 
que concerne à memória, ela tem por função primeira evocar todas as 
percepções passadas análogas a uma percepção presente, recordar-
nos o que precedeu e o que seguiu, sugerindo-nos a decisão mais útil 
(criadora ou voltada para o futuro).” (BERGSON, 2010, p.106).    

 

O passado (visto como conteúdo da memória) é um tempo que sobrevive em si, 

não em nós. A este passado ele define como totalidade aberta. Assim, quer que se 

compreenda que é possível transitar pelo passado durante o movimento de criação e 

usufruir da memória do tempo que se abre inteira, “como num jogo de cartas”. 

Entretanto, para o filósofo, se o que define a realidade é o movimento, então, a memória 

o acompanha sempre que for evocada. O passado não “foi”, o passado “é”, e a cada 

chamamento do presente ele virá impregnado de novidades, de diferentes impressões e 

convites às ações criadoras. 

 
“O passado não pode ‘ter sido’, por não ter como ser composto de 
recordações puras ou imagens-lembrança de presentes que se foram, 
mas por vir confundido com impressões do presente que se renova e 
que suscitam a sua evocação (....). A memória não consiste, em 
absoluto, numa regressão do presente ao passado, mas, pelo 
contrário, num progresso do passado ao presente. É no passado que 
nos colocamos de saída. Partimos de um ‘estado virtual’, que 
conduzimos pouco a pouco através de uma série de planos de 
consciência diferentes, até o termo em que ele se materializa numa 
percepção atual.” (BERGSON, 2010, p.280). 

 
 Segundo o autor, a representação artística resulta de uma consciência que 

necessita se organizar através da substituição da realidade por um símbolo, 

considerando na vida cotidiana também o movimento da memória necessita apoiar-se 

em símbolos para transitar no terreno das representações da realidade (BERGSON, 

2011). É a lembrança que cumpre essa função simbólica. Diferentemente da percepção 

(sensação que responde a um estímulo), a lembrança as evoca fazendo-as ressurgir cada 
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vez mais fortes, tanto maior for o investimento da memória no resgate das sensações 

vivenciadas. “... a lembrança aparece duplicando a cada instante a percepção, 

nascendo com ela, desenvolvendo-se ao mesmo tempo que ela, precisamente porque é 

de outra natureza.” (BERGSON, 2011, p.52). 

A memória ao ser abordada pelo ponto de vista criativo deverá estar articulada à 

inteligência e intuição. Segundo este autor, na gênese de todo ser vivo ela existe de 

forma latente e é através dela que se dá o acesso aos potenciais criativos. Contudo, fará 

a ressalva de que o homem tende à alienação e que ela se manifesta através de 

preconceitos morais e do cuidado excessivo que demanda aos interesses cotidianos, 

devendo superar estes limites, para que haja a libertação do potencial criador latente. 

Para ele, a inteligência é uma faculdade que se encarrega de tratar das questões de 

ordem objetiva e ocupa no homem um papel equivalente ao que o instinto ocuparia nos 

animais. Dirá ainda que a inteligência não especula acerca da natureza do tempo nem do 

impulso criador e sua função será atuar na esfera das questões imediatas e práticas. 

Entretanto, a inteligência pode também agir movida pelo impulso criador, sendo ele 

instigado pela intuição. Bergson (2011) utiliza a intuição como método e afirma que ela 

age como um crivo que seleciona as questões que merecem ser verdadeiramente 

investigadas. Na visão metafísica desse autor, o percurso de investigação ocorre no 

sentido de primeiro encontrar o problema e sua conseqüência seria formulá-lo. Ou seja, 

a racionalização é posterior a tudo o que já existe por si. Assim também o processo 

criativo primeiro “se encontra” para em seguida “desenvolver-se.” “Somos feitos para 

agir tanto ou mais que para pensar – ou antes, quando seguimos o movimento de nossa 

natureza, é para agir que pensamos.” (BERGSON, 2011, p.27) 

Maciel Junior (2008), referindo-se ao método de investigação intuitiva de 

Bergson, questiona: 

 
 “Se a inteligência trabalha normalmente visando inserir o homem de 
forma adaptativa no meio, é necessário pensar em uma maneira de 
converter o trabalho da inteligência às idéias nascidas de uma 
intuição ou, simplesmente, de converter a inteligência à intuição. É 
aqui que o nosso problema se situa: como converter a inteligência à 
intuição, dando ao homem condições de se conscientizar, criando, do 
todo criador que lhe é imanente?” (MACIEL JR, In 
BARRENECHEA, 2008, p.74).  

 
Ele responderá afirmando que existe um “gap” contido entre as obrigações 

sociais e a inteligência e que este hiato deverá ser preenchido por uma emoção criadora. 
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É esta emoção a responsável pela conversão da inteligência à intuição. Quando a 

inteligência é tocada pela intuição, muda o seu percurso e abre espaço para as ações 

criativas. Segundo Bergson, as obras de arte nascem sempre de impulsos intuitivos e 

estes de movimentos emocionais. 

 
“De acordo com Bergson, a obra de gênio no mais das vezes origina-
se de uma emoção única em seu gênero, que acreditaria inexprimível 
e que quis exprimir-se. Mas não acontece com toda a obra em que 
parte de criação? Quem se empenhe na composição literária terá 
verificado a diferença entre a inteligência entregue a si mesma e 
aquela que consome com seu fogo a emoção original e única, nascida 
de uma coincidência entre o autor e seu assunto, isto é, de uma 
intuição.” (Idem, p. 75).   

 
Ao destacar o papel da emoção como fator desencadeante de todo o processo de 

criação associada ao fator intuitivo, enfatizando que é a inteligência que age a serviço 

da intuição e que a memória é a detonadora do movimento criativo, Bergson situa a 

ação criadora fora do tempo e do espaço fixos, afirmando que a criação habita na 

atemporalidade e se desenvolve num espaço denominado todo aberto. 

 
 “Para Bergson, algumas almas privilegiadas, como a do artista, do 
místico e do filósofo, cada um à sua maneira, conseguem ir mais 
longe, na condição humana e criar novas formas de vida. O élan 
necessário provém de uma emoção que se atualiza na arte, no 
misticismo ou na filosofia. (...) Somente a emoção criadora é capaz de 
atualizar no homem algo que ultrapassa o próprio homem, abrindo-o 
para a humanidade como um todo e para a criação”. (SANTOS In 
BARRENECHEA, 2008, p.168)  

 
Duas espécies de emoção serão identificadas por Bergson (2011), entretanto só 

uma delas merecerá ser considerada emoção criadora e terá o potencial de causar um 

estremecimento afetivo na alma gerando impulsos criativos. O primeiro tipo de emoção 

está condicionado a um campo de representações que visa o cumprimento de uma ação 

motivada por um interesse de ordem prática ou por necessidade social. Este tipo de 

emoção seria de caráter superficial e não traria em si qualquer potencial criativo. O 

segundo, ao contrário, representa a criatividade em toda a sua potência. Proveniente do 

revolver dos estados da alma, intensa, profunda e forte o suficiente para impelir o artista 

à criação, a essa ele denominará “emoção pura”.  

 
“Há, dizíamos, duas memórias profundamente distintas: uma fixada 
no organismo (...). Ela faz com que nos adaptemos à situação 
presente e que as ações sofridas por nós se prolonguem por si mesmas 
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em reações, ora realizadas, ora simplesmente nascentes (...). Hábito 
mais que memória, ela atua em nossa experiência passada, mas não 
evoca a sua imagem. A outra é a memória verdadeira. Coextensiva à 
consciência retém e alinha uns após outros todos os nossos estados à 
medida que se produzem.” (BERGSON, 2011, p. 91) 

 
Um conceito importantíssimo para a compreensão dessa teoria sobre a memória 

criadora e dinâmica será denominado intervalo de indeterminação. Esse intervalo pode 

ser compreendido como um hiato aberto pela ação criadora, necessário para que o 

criador escape das soluções automáticas, tornando-se possível o preenchimento da 

necessidade de realizar escolhas, o congelamento nos momentos de hesitação, a 

experimentação de elementos diferentes, mudanças de percurso, destruições, 

reconstruções e a vivência da plenitude de todos os elementos que compõem os 

processos criativos. O intervalo de indeterminação é o espaço entre o estímulo e a 

resposta, a percepção e a ação. Quanto menor for este espaço, maior o automatismo. Na 

emoção criadora, o afeto “preenche este intervalo sem ocupá-lo enquanto retarda o 

tempo da resposta; o intervalo livra-nos do automatismo e nos concede o privilégio da 

criação” (CANELLAS In BARRENECHEA, 2008, p. 196). Isso deixa claro que a 

relação do criador com o seu objeto é, sobretudo, uma relação sentimental, afetiva. O 

intervalo de indeterminação, bloqueador das ações condicionadas, é na visão de 

Bergson (2011), imprescindível para que a criatividade se desenvolva, nesse “não 

tempo” habitado pela prática da inventividade.  

 
“Ao levarmos em conta que o intervalo de indeterminação é o tempo 
no qual o ser vivo cria, inventa, podemos pensar que o sentimento que 
o ocupa é a emoção criadora, (...) emoção que se distingue de todas 
as outras, as ditas emoções superficiais (...). A emoção criadora é o 
puro impulso vital, é o movimento da vida.” (CANELLAS In 
BARRENECHEA, 2008, p.196)  

 

Bergson (2010) também ressalta que:  

 

“Os primeiros clarões aí lançados por uma consciência individual 
não a iluminam, portanto, com uma luz inesperada: essa consciência 
não faz senão afastar um obstáculo, extrair do todo real uma parte 
virtual, escolher e separar enfim o que a interessava; e se por seleção 
inteligente, ela testemunha efetivamente que deve ao espírito a sua 
forma, é da natureza que obtém sua matéria.” (BERGSON, 2010, p. 
290).  
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O ideal de criação de Bergson coincide com o de Nietzsche ao evocar um estado 

máximo de libertação. Para ambos criar implica no despojamento de todo e qualquer 

movimento aprisionador, implica na disponibilidade interna para que a ação criadora 

desponte na sua inteireza, e na total entrega ao “instante” – para Nietzsche – que em 

Bergson se apresenta como “intervalo de indeterminação” – o tempo da criação. O 

relacionamento do criador com o tempo é diferenciado. A experiência da 

“intemporalidade” é essencial ao instante do fazer artístico.  

 
“Procuremos ver, não mais apenas com os olhos da inteligência, que 
só apreende o todo feito e que olha de fora, mas com o espírito, ou 
seja, essa faculdade de ver que é imanente à faculdade de agir e que 
jorra, de certo modo, da torção do querer sobre si mesmo.” 
(BERGSON, 2011, p.175). 
 

 

3.5. Crítica Genética 

 

A Crítica Genética surgiu na França, em 1968 e perdurou até o início dos anos 

90 tendo como foco, o estudo de manuscritos literários, chegando ao Brasil em meados 

dos anos 80. Em 1992, Cecília Almeida Salles publicou a primeira edição de “Crítica 

Genética: Fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação artística” que, 

segundo a própria autora, já trazia em si a possibilidade de ampliação para a discussão 

do processo criador em outras formas de expressão nas artes. (SALES, 2008).    

A Crítica Genética busca reconhecer uma obra de arte a partir do seu processo 

de construção. O alvo dessa pesquisa é desvendar o objeto artístico enquanto está sendo 

criado, diferenciando-se de outras abordagens que enfocam o estudo, a análise e o 

reconhecimento da obra acabada. Salles (2008, pg.19) ao citar Maiakovski evidencia 

que:  

 
“A própria essência do trabalho literário não reside na apreciação 
das coisas já feitas, partindo do gosto, mas antes de um estudo 
precioso do processo de fabricação.” (MAIAKOVSKI, 1984, apud 
SALLES, 2009, p.12). 

 
Vianna (2005) conclui:  

 
“Mais importante que o desfecho do processo é o processo em si, pois 
normalmente somos levados a objetivar nossas ações a ponto de 
fixarmos metas e finalidades que acabam impedindo a vivência do 
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próprio processo, do rico caminho a ser percorrido.” (VIANNA, 
2005, apud SALLES, 2009, p.100).  

 
Salles (2008), ao demonstrar que a apreciação de uma obra enriquece adquirindo 

novos significados quando o apreciador acompanha o processo criativo, ressalta a 

importância da revisão do papel do crítico ao participar ou não das redes de criação. 

O propósito da Crítica Genética, segundo Salles (2008) é engendrar-se nos 

meandros do processo criativo para verificar ou levantar hipóteses de como é criada 

uma obra. Para o crítico genético: 

 
 “O fascínio da obra entregue ao público não é suficiente, talvez 
porque a questão da origem desperta no homem uma curiosidade 
visceral: origem da vida, sua própria origem e, aqui, origem de uma 
criação que nasce de sua própria mente.” (SALLES, 2008, p.31). 

 
Embora a Crítica Genética possa se tornar uma opção metodológica para a 

apreciação de um objeto artístico, não será esse o foco desta pesquisa. Ao abordar os 

estudos da Crítica Genética, abre-se uma possibilidade de alusão à própria vida, que se 

desenvolve em um processo contínuo de construção e transformação. Assim, estes 

estudos nos servirão como inspiração para que, durante as entrevistas, se possam 

estabelecer analogias em relação às formas de se perceber e vivenciar o envelhecimento.  

 Através da análise do processo criativo se poderá também traçar um paralelo 

com a visão de Nietzsche defende a ideia de se conceber o trilhar do percurso da vida 

como um processo contínuo de construção de uma obra de arte, a partir da perspectiva 

dos próprios artistas, que dedicaram praticamente a própria existência ao ato criador e 

serão capazes de discorrer acerca do que representa uma vivência contínua do ato 

criativo.    

O material que alimenta os estudos genéticos em uma obra de arte são os 

documentos de processo. Independentemente da sua materialidade, esses documentos se 

constituem de registros do processo criador. O crítico genético busca “pistas” que 

evidenciem como se deu o processo de criação. Estas pistas podem ser diários, 

anotações, rasuras, depoimentos, fragmentos descartados da obra e arquivados em 

partituras ou informações escritas, fotografias, matérias impressas, textos anexados, 

esboços, roteiros e tudo o mais que possa sugerir ter feito parte do processo de criação 

da obra que será examinada. Cada documento dessa natureza deixado pelo artista deixa 

diversas informações e indicam os diversos momentos da criação. Nesse caso há uma 
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pluralidade de linguagens que podem coexistir na mesma obra, ou seja, os registros não 

precisam estar no mesmo código para constarem no “dossiê” de documentos que 

formarão o corpus do estudo genético da obra. 

 
“A observação dos documentos dos processos criativos, a meu ver, 
livra a criação da mística difusa em que costuma ser envolvida a um 
objeto de adoração e culto. [...] Esse trabalho sensível e intelectual 
escapa dos poderes romanticamente atribuídos à musa e vem para as 
mãos do artista, podendo ser observado pelo pesquisador”. 
(SALLES, 2008, p. 55). 

 
Através desses documentos o pesquisador buscará decifrar a rede de 

pensamentos do artista. Em anotações, o crítico buscará recorrências no modo de agir 

durante o processo criativo. Através da repetição de gestos, serão fundamentadas teorias 

sobre o ato criador. Segundo Salles (2008), os próprios artistas têm o interesse de 

compreender o funcionamento do próprio processo de criação. O ponto final dessa 

investigação será a obra dada como finalizada e entregue ao público. Na música, muitas 

obras são executadas em seu estado “inacabado”, decorrentes da morte do compositor 

durante o processo de criação. Destacam-se, nesse caso, os famosos “Réquiem” de 

Mozart e a “Sinfonia Inacabada” de Shubert.  

 
“Os estudos do registro do processo revela-nos um universo sob o 
ponto de vista do artista. Observamos como ele se relaciona com o 
mundo e como constrói sua obra no âmbito de seu projeto ético e 
estético.” (SALLES, 2008, p. 108) 

 
A Crítica Genética observa que a obra “pronta”, dada como finalizada, traz em 

si, um percurso repleto de indecisões. Os índices do percurso apenas sugerem quais 

foram as tomadas de decisão do artista, porque dentre elas, várias podem não ter 

deixado rastros. A música que ouvimos nas salas de concerto está impregnada de 

impressões, dúvidas, ajustes e incertezas. A obra de arte em construção também carrega 

uma série de destruições decorrentes das possibilidades que exigiram que o criador 

optasse e decidisse qual caminho seguir, definindo o percurso trilhado até a finalização 

de sua obra.  

 
“Os quadros são uma soma de destruições. Eu faço uma pintura e em 
seguida a destruo. Mas, no fundo, nada é perdido. O vermelho que 
retirei de um lugar qualquer pode ser encontrado em uma outra parte 
do quadro.” (PICASSO, 1985, apud SALLES, 2009, p.30) 

 



77 

 

O que define a Crítica Genética em si é o interesse pelo processo de construção 

da obrai e não por ela em seu estado acabado. A busca de faces desconhecidas, 

impressas de forma invisível no que foi dado como finalizado é o que instiga a busca do 

conhecimento do processo criativo e, especificamente, no caso deste tipo de pesquisa, o 

“objeto acabado” também se encontra em processo, representado na pessoa do artista.   

 

 

3.6. O processo criativo segundo a Crítica Genética: 

 

Salles (2009) observa que o processo criativo traz em si movimentos que são 

recorrentes. No percurso trilhado da construção ao acabamento e finalização da obra, a 

autora observa algumas características comuns no desenvolvimento do objeto artístico. 

a) Trajeto com tendência: é comum ao iniciar-se a criação de uma obra, que o 

artista seja movido por um insight que traz em si um rumo vago que vai 

sendo desvendado até o objeto a ser criado adquirir determinada forma. Para 

Maurice Béjart:  

 
“O trabalho de criação não passa da perseguição de uma miragem. 
Intuição amorfa, conceito ou premissa geral e miragem são alguns 
modos de descrever o elemento direcionador do processo.” 
(BÉJART, 1981, apud Salles, 2009, p.31) 

 

 O artista, movido por uma tendência de trajetória, inicialmente indefinida, é fiel 

a essa vagueza, que passará a ser uma necessidade de expressão. É durante o processo 

de criação que o objeto passará a ter um rumo mais definido, porém sujeito a 

incontáveis mudanças de percurso.“Há uma insatisfação estética, que nunca chega a 

ser totalmente completa e isso desperta nova energia.” (STANISLAVSKI, 1983, apud 

SALLES, 2009, p.34) 

b) Maturação permanente: o objeto artístico no estágio de construção é aberto a 

alterações. Há, portanto, um período de maturação, que por analogia, equivale 

à “gravidez”. Nessa fase, o criador acolhe uma série de transformações que 

poderão mudar completamente a idéia inicial. Nessa fase o artista se encontra 

totalmente envolvido com o processo, sensível a tudo que poderá ser 

incorporado e transformado na sua criação.  
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“Fellini diz que sabe aonde quer chegar, mas a fidelidade ao que 
havia pensado deixa uma margem às possibilidades cotidianas dos 
encontros e dos enriquecimentos. ‘Não se pode contar uma viagem 
sem antes realizá-la.’” (FELLINI, 1986,  apud SALLES, 2009, p.35). 

 
c) Caos e cosmos: durante o processo, a criação vai tomando forma, o trajeto vai 

definindo seu rumo e o sentimento vago e indefinido do que se queria 

expressar encontra a sua direção.  

 
“Muitos artistas descrevem a criação como um percurso do caos ao 
cosmos. Um acúmulo de idéias, planos e possibilidades que vão sendo 
selecionados e combinados. As combinações, por sua vez, são 
testadas e assim opções são feitas e um objeto com organização 
própria vai surgindo.” (SALLES, 2009, p.36). 
 

d) Acaso: tendências e acaso dialogam no processo criativo, justamente porque 

nessa fase o artista está no seu grau máximo de percepção do mundo e capta 

do universo impressões que poderão desviar o percurso previsto. Existe 

portanto, uma relação tensa entre o percurso de criação definido e 

percepções captadas pelo “acaso”. Vittorio Gassman (apud Salles, 2009), 

afirma que o ator deve seguir um percurso obrigatório para a construção do 

personagem, contudo, estar atento para as influências do acaso e incorporar 

o imprevisto nesse processo. Salles (2009) acrescenta que incorporar o 

acaso significa compreender a multiplicidade de construções que seriam 

possíveis. 

e) Tendências singulares: não há uma linearidade na tendência de construção 

de uma obra. Ao perceber a pluralidade de caminhos que se abrem durante a 

formação do objeto artístico, passam a coexistir uma trama de buscas e 

intenções. O processo de criação não segue um rumo fixo, mas é permeado 

de outras tendências que dialogam com o percurso determinado pelo artista. 

f) Projeto poético: trata-se dos princípios que regem a criação daquele 

compositor no todo de sua obra.  

 
“Cada um de nós possui suas próprias convicções, sua própria visão 
de mundo, seus próprios ideais e atitude ética perante a vida. Esses 
credos profundamente enraizados e, com freqüência, inconscientes 
constituem parte da individualidade do homem e de seu grande anseio 
de livre expressão.” (CHEKHOV, 1986, apud SALLES, 2009, p.41). 
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O projeto poético é composto por cada obra do artista que, em conjunto, exprime 

um conteúdo subjacente, como se uma complementasse a outra, na expressão de um 

contexto subjetivo maior. As tendências poéticas também estão em constante processo 

de transformação, constituindo, assim, as diferentes “fases” do conjunto das obras de 

um artista ou terem uma única dimensão, representando a vida no seu percurso que 

segue em constante mutação. Eisenstein (1987), resume seu projeto poético através da 

seguinte afirmação: “No meu trabalho de criação, durante toda a minha vida, ocupei-

me em compor uma thèse. Provei, expliquei, ensinei.” (EISENSTEIN, 1987, apud 

SALLES, 2009, p.44) 

g) Comunicação: Segundo Mário de Andrade (1989) “a arte é social porque 

toda obra de arte é um fenômeno de relação entre seres humanos.” 

(ANDRADE 1989, apud SALLES, 2009, p.44). Não existe obra artística 

que comunique algo por si. O objeto artístico só existe a partir do olhar do 

outro e cada olhar confere um significado particular para cada obra. O 

movimento artístico se dá na relação: criador x apreciador. 

h) Diálogos Íntimos: é a mente que durante o processo de criação, dialoga 

consigo mesma. Na medida em que a obra se constrói, o autor assume o 

papel de receptor do seu próprio trabalho estabelecendo o diálogo com o 

papel de criador, assim abre-se o espaço para uma série de mudanças, 

acréscimos, eliminações e transformações. 

i) Leitor Particular: alguns artistas elegem determinadas pessoas para 

acompanharem o processo de criação, dando-lhes abertura para que 

expressem uma opinião particular sobre o desenvolvimento da obra de arte. 

Essas avaliações exercem um papel importante na construção da obra, pois 

representam o olhar do outro no contexto de comunicação, ou seja, como o 

artista espera que o público receba seu trabalho. 

j) Receptor: É para o receptor que as obras são criadas. 

 
“O papel desempenhado pelo receptor nesse processo, segundo 
Eisenstein (1942): o poder da montagem, na verdade, reside no fato 
de que ela inclui no ato criador a emoção e a mente do espectador”. 
(SALLES, 2009, p. 51) 
 

k) Crítica: A crítica pode estar presente em todo o percurso de realização da 

obra. O criador, por sua vez, durante a obra em processo, busca “uma crítica 
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sensível que ultrapasse os limites das relações pessoais e que, 

principalmente, se revele como forma de um real diálogo.” (SALLES, 2009, 

p.52). 

l) Processos Coletivos: estão relacionados às manifestações artísticas que 

envolvem vários tipos de profissionais das artes. O resultado é fruto do 

processo criativo de várias pessoas. Um exemplo de processo de criação 

coletiva é a ópera. A ópera parte de um libretto, que é o texto que será 

cantado já na forma de teatro, contendo as falas dos personagens (que serão 

musicados) e os ambientes que serão criados em cada “ato”. Por exemplo: o 

libretto de “La Traviatta” do compositor Giuseppe Verdi foi escrito 

inspirado no romance “A Dama das Camélias” de Alexandre Dumas. Um 

espetáculo de grande magnitude só pode ser concebido através da criação 

conjunta de uma equipe. No caso da ópera destacam-se: a direção cênica; o 

maestro; o regente do coral, o cenógrafo; um coreógrafo, quando há cenas 

de dança; o iluminador e o figurinista, que criarão a partir da concepção do 

diretor de cena; os cantores que criarão os personagens de acordo com a 

orientação do maestro e do diretor de cena. Na montagem de uma ópera há 

vários processos criativos que se entrelaçam complementando-se para 

formar o todo do espetáculo. 

m) Recompensa Material: o artista profissional depende de recursos financeiros 

para realizar a sua obra. Dessa forma, o olhar comercial avalia essa obra sob 

a perspectiva de objeto de consumo, interferindo como um dos norteadores 

durante a concepção do produto artístico. 

n) Materialização Sensível: todo início de um processo de criação, parte de um 

impulso sensível que caminha para a sua materialização. Muitos criadores se 

referem a essa sensação como um sentimento de exigência de expressão, 

angústia, “estado de poesia”, um estado em que “a criação mantém a 

sensibilidade suspensa, à espera e à procura de sensações que, na medida 

em que ativam sensivelmente o artista, são criadoras.” (SALLES, 2009, 

p.57) 

Métodos: as questões relativas ao método no processo de criação abrangem dois 

pontos de vista que se referem à rotina e ao procedimento lógico. A rotina se refere ao 

modo de ação do artista. Investiga se ele faz anotações, esboços, como estabelece seus 
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horários de trabalho, enfim, quando e como se dá o processo de construção da obra. 

Embora vários artistas enfatizem que não são organizados, a Crítica Genética observa 

determinadas regularidades que são singulares na produção de cada artista. Quanto ao 

procedimento lógico, este diz respeito ao “estudo do encadeamento de gestos artísticos 

para se obter uma determinada forma que nos aproxima de uma série de operações 

lógicas” (SALLES, 2009, p.65). Essas operações possibilitam uma via de condução 

para a compreensão do raciocínio do artista, que se dá na maioria das vezes de forma 

inconsciente durante os processos de criação. 

o) Caminho Tensivo: é a tensão que se estabelece entre “o que se quer dizer e 

aquilo que se está dizendo” (SALLES, 2009, p. 66). A criação é um 

percurso direcionado por um projeto, logo, existe uma tensão que surge na 

forma como o projeto vai se desenvolvendo segundo as suas diretrizes. 

p) Lei e Possibilidade: a liberdade é o que gera a arte, contudo, o conhecimento 

e o domínio das leis – que implicam limitações – é o que realmente permite 

a livre expressão artística.  

 
“Músicos, arquitetos, pintores, poetas ou quaisquer outros artífices 
não podem ter suas próprias técnicas sem estudar as leis básicas de 
suas respectivas básicas. Inevitáveis são as regras em que eles devem, 
em última instância, basear a construção de suas técnicas.” 
(CHEKHOV, 1986, apud SALLES, 2009). 

 
q) Artista e Matéria: matéria, em termos artísticos, é tudo aquilo de que a obra 

pode ser feita. Para o escritor, a língua e seus recursos linguísticos, para o 

ator, o próprio corpo enquanto ser físico e emocional, a música, matéria do 

compositor. Fellini (1986), elege a luz como a matéria do filme. 

 
“No cinema, talvez, a luz seja a ideologia, sentimento, cor, tom, 
profundidade, atmosfera, narrativa. A luz é aquilo que reúne, que 
apaga, que reduz, que exalta, que arrisca, esfuma, sublinha, derruba, 
que faz tornar crível ou aceitável o fantástico, o sonho, ou ao 
contrário, torna fantástico o real, dá tom de miragem ao cotidiano 
mais simples, reúne transparências, sugere tensões, vibrações.” 
(SALLES, 2009, p.71) 

 
Forma e Conteúdo: forma e conteúdo são elementos indivisíveis, pois se o 

conteúdo necessita de uma forma para se expressar, a forma passa a ser o invólucro do 

conteúdo, sem a qual, não seria possível a sua manifestação. 
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“(...) é só através de uma forma que conhecemos o pensamento que o 
pintor ou escultor quiseram transmitir (...). Se não houvesse essa 
forma pintada ou esculpida, não haveria nem pensamento, nem 
obra.” (YOURCENAR, 1987, apud SALLES, 2009, p. 79) 

 
Fragmento e Todo: o processo de criação artística é composto por fragmentos 

que atuam compondo o todo. O artista se dedica à criação do fragmento que é sempre 

revisto como parte da totalidade da obra.  

 
“O foco de atenção é a complexidade dessas relações, que está longe 
de conexões lineares. [...] É no estabelecimento de relações entre os 
gestos do artista que se percebem os princípios que norteiam aquele 
processo.” (SALLES, 2009, p.81.) 

 

Acabamento e Inacabamento: A obra artística encontra-se em permanente 

processo de inacabamento. Ao ser entregue ao público o artista atinge um estágio em 

que considera que seu trabalho adquiriu um formato atraente, contudo, toda a obra 

acabada ainda possui elementos de incompletude.    

 
“Embora que o momento certo de entregar a obra ao público está 
ligado ao que o artista quer da sua obra, não faltam depoimentos que 
falam das dificuldades de se determinar esse momento de parar ou de 
se considerar a obra em construção um objeto acabado.” (SALLES, 
2009, p.83). 

 
r) Marcas Psicológicas: Se tratam dos sentimentos do artista que permeiam o 

processo de criação. Essas marcas carregam sentimentos opostos que, ao 

atuarem uns sobre os outros, tornam possíveis as criações. Dessas marcas 

psicológicas, Salles (2009) ressalta dois tipos de comportamentos 

emocionais: 

- Isolamento e Relacionamento: De forma geral, os artistas necessitam 

do isolamento para criar, como se a solidão os situasse em suas 

“torres de observação.” Por outro lado também necessitam estar a 

par do que acontece no mundo e compartilhar suas impressões com 

as pessoas. Gabriel Garcia Márquez (1983) afirma que no período da 

manhã necessita de absoluto silêncio e à noite quer desfrutar da 

companhia de bons amigos e um pouco de álcool. 

- Desprazer e Prazer: O processo de criação de uma obra de arte 

envolve sentimentos de incertezas, enfrentamento de bloqueios e a 

busca pela expressão mais condizente com o conteúdo artístico. A 
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maior dificuldade do artista é lidar com a angústia, pois é na busca 

muitas vezes agonizante da expressão dessa angústia que surge o 

objeto artístico. Klee (1990) descreve o prazer do desenvolvimento 

artístico como uma manifestação de energia e Borges (1984) define 

o ato de escrever como um momento que o proporciona um 

profundo sentimento de alegria.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 
“Quando se lida com níveis médios estatísticos, é possível fazer-se 
uma descrição racional e sistemática dos fatos; mas quando tentamos 
descrever um acontecimento psíquico particular, resumimo-nos a 
apresentar um quadro honesto dessa ocorrência, de tantos ângulos 
quanto for possível.” (FRANZ, 2008 in JUNG, p.216). 
 
“O cientista também é um ser humano. Por isso é natural que ele 
deteste coisas a que não consegue dar explicação.” (JUNG, 2008, 
p.116) 
 

Foram realizadas entrevistas abertas semi-estruturadas com 03 (três) criadores 

amadores com idade superior a 90 (noventa) anos, que realizam diariamente atividades 

que envolvem a criação artística. Apesar de as entrevistas terem sido registradas na 

íntegra, não serão expostas na sua totalidade. Por se tratarem de pessoas muito idosas, 

evidenciou-se o fato de outras pessoas (familiares, amigos e cuidadores) “assumirem a 

voz” dos meus entrevistados. Ao ouvir as gravações, decidi recortar os momentos nos 

quais suas expressões surgiram mais autênticas, instantes em que os sujeitos se 

pronunciaram integralmente. Reproduzi esses momentos como se o discurso se desse de 

uma forma linear.  

A escolha da abordagem metodológica recaiu sobre a pesquisa de caráter 

qualitativo. CHIZZOTTI afirma que  

 
“O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e 
locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio 
os significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma 
atenção sensível.” (CHIZZOTTI, A; 2010; p.28). 

 

Rey (2010) situa a abordagem qualitativa num terreno que proporciona ao 

pesquisador transitar por caminhos que não foram pré-estabelecidos, mas sim, que são 

construídos na medida em que vão sendo trilhados. Proporcionando uma visão reflexiva 

dos processos e, no caso, de temas que envolvem especificidades tão marcantes como 

neste abordado, a visão qualitativa é o único meio que permite esse tipo de investigação.  

 
“O desenvolvimento de uma visão reflexiva, que nos permita 
fundamentar e interrogar os princípios metodológicos, identificando 
os seus limites e possibilidades, coloca-nos de fato diante da 
necessidade de abrir uma discussão epistemológica que nos 
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possibilite transitar, com consciência teórica, no interior dos limites 
das contradições da pesquisa científica. Isso nos leva a romper com a 
qual muitos pesquisadores se orientam no campo da pesquisa, 
apoiados no princípio de que pesquisar é aplicar uma sequência de 
instrumentos cuja formação se organiza, por sua vez, em uma série de 
procedimentos estatísticos sem precisar produzir uma só idéia.” 
(REY, 2010, p.24) 

 

A partir dessa reflexão, essa pesquisa recai sobre o que se pode apreender numa 

busca atenta e cuidadosa de individualidades durante o vivenciar da velhice, que 

independe de condições financeiras mais ou menos privilegiadas. O enfoque recai sobre 

como a prática da criação artística interfere na descoberta novas possibilidades de vida 

na velhice. Metodologicamente, esse trabalho se apresenta como uma pesquisa 

qualitativa de caráter subjetivo. 

A estratégia adotada para as entrevistas foi inspirada nos moldes definidos pelo 

“método biográfico” para a estruturação da coleta de dados. Optou-se por esse método 

por enfocar e valorizar as individualidades. “O objetivo de uma biografia, segundo 

Sydney Lee, é a revelação de uma personalidade única”. (VILLAS BOAS, 2008; p.24). 

Segundo VILAS BOAS: 

 
 “A individualidade é inerente à biografia, dentro da qual se pode 
procurar conhecer como um ser humano viveu em seu tempo; como 
uma vida pode influenciar muitas – mesmo a vida do próprio autor, 
pois nenhum biógrafo respeitável pode permanecer à sombra de seu 
biografado (vivo ou morto), pesquisando-o, interpretando-o 
diariamente e não ser tocado por essa experiência”. (Idem, 2008, 
p.24) 

 
Optou-se pela análise do discurso do ponto de vista semiótico, conceituando 

semiótica: 

 
 “Uma teoria derivada da linguagem que visa uma análise sistemática 
dos sistemas simbólicos, em geral, dentre os quais a linguagem, mas 
também estuda outros sistemas como a música, a matemática (...) 
para revelar a relação entre o significante ou expressão, tal como a 
palavra ou símbolo e o significado ou conteúdo, completando o 
significado da expressão”. (CHIZZOTTI, A., 2010; p.125). 

 

Para que se realize uma interpretação inspirada na análise semiótica, cabe 

ressaltar que analisar significados implica situá-los no contexto cultural. Geertz afirma 

que a cultura traz em si um sentido essencialmente semiótico. 
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“Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado 
a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 
sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 
experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, 
à procura do significado”. (GEERTZ C., 2008, p. 4). 

 
Dessa forma, não há como pensar em indivíduos dissociando-os do contexto 

cultural no qual estão inseridos. Ao citar Ward Goodenough, Geertz (2008) afirma que 

“a cultura (está localizada) na mente e no coração dos homens” (GEERTZ, 2008, p.8). 

O método biográfico se propõe não a construir, mas desvendar identidades, e a 

interpretação dos discursos à luz da análise semiótica proporciona a inclusão de 

percepções que transcendem os discursos linguísticos. 

Nessa pesquisa encontramos indivíduos nonagenários criativos, saudáveis e 

lúcidos. Durante a busca dos sujeitos que seriam entrevistados, não encontrei nenhum 

idoso criativo que não fosse lúcido. Contanto, a criatividade não é pharmacon para a 

manutenção da lucidez, uma vez que a criatividade se expressa muito bem através da 

loucura (DANTAS, 2009).  

Nonagenários saudáveis, lúcidos e produtivos não são comuns na realidade do 

povo brasileiro. A decisão de abordar um tema que mostra diferenças é de caráter 

“contrageneralisador” (MERCADANTE, 2007). O idoso aqui se apresenta 

individualizado expressando-se por meio de produções artísticas e o caminho pelo qual 

optaram trilhar é completamente singular, uma vez que seus talentos afloraram durante 

os períodos da maturidade e da velhice.  

O material exposto é composto pelos trechos mais expressivos das entrevistas, 

descrições de observações sobre seus comportamentos e principalmente da exposição de 

suas criações nesse período da vida. Durante a análise do mesmo buscou-se evitar todas 

as formas de análises comparativas, enfatizando o valor das individualidades. Como as 

obras desses artistas se comunicam por si mesmas, o intuito desse trabalho é provocar 

diálogos internos naqueles que se interessam pela velhice e suas relações com a arte. 

Esse material, portanto, é também uma discussão aberta. Cabe ao leitor interagir com 

ele. 

A decisão pela seleção dos sujeitos mais idosos e não profissionais se deu por 

duas razões: poder abordar diretamente as questões relacionadas à velhice, uma vez que 

essas pessoas aceitaram e assimilaram internamente sua condição e investigar as razões 

que as motivaram a se dedicar com maior entusiasmo à criação artística após os 
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cinquenta anos de idade sendo que, após os oitenta anos obtiveram o ápice da qualidade 

em suas produções. É muito relevante o fato de elas não terem crescido em ambientes 

artísticos e terem descoberto esses potenciais tardiamente. Os idosos que participaram 

dessa pesquisa são pessoas que criam por prazer e pela necessidade de se presentificar 

através de suas expressões artísticas.   

As entrevistas podem parecer “pouco conduzidas”. A experiência das entrevistas 

realizadas com entrevistado idosos cantores, especialmente os que atingiram a quarta 

idade, relatada durante a introdução demonstrou que, é frequente não serem objetivos ao 

responderem o que lhes foi questionado desviando o foco de suas declarações em 

relação àquilo que é interesse do entrevistador investigar. Assim, as entrevistas 

propositalmente foram realizadas com a intenção de os deixarem à vontade para que se 

expressassem da forma mais espontânea possível. As intervenções do entrevistador 

tiveram como objetivo pontuar e organizar o desenvolvimento do discurso. Dessa 

forma, justifica-se a necessidade da proposta definida pelo método biográfico.     
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CAPÍTULO V 

 

5. ENTREVISTAS – ANÁLISE 

 

5.1. D. Olinda Nepomuceno – artista plástica 

 

D. Olinda Nepomuceno reside em Uberaba-MG, na sua própria residência, 

atualmente com a neta e antes com a filha e o genro, desde o falecimento de seu marido. 

Nascida no dia 09 de novembro de 1921, realizou essa entrevista um dia antes de 

completar seu aniversário de noventa anos. Viveu por muitos anos em uma fazenda 

situada em Minas Gerais nas proximidades de Uberaba. Referiu nunca ter tido um 

contato mais próximo com as artes plásticas, mas desde criança mantém o hábito de 

desenhar. Escolhe o que irá representar intuitivamente. De forma geral seus desenhos a 

lápis de cor reproduzem figuras que compõem o seu cotidiano, nas quais D. Olinda 

recria as belezas que a cercam no dia a dia. As flores do seu jardim são o tema mais 

constante. É consciente de sua criatividade e considera-se criativa em muitas outras 

atividades que realiza. D. Olinda sente prazer quando está desenhando e guarda seus 

desenhos numa pasta. É a neta quem mais a incentiva e compartilha com a avó esse 

hábito. Após a entrevista fotografei seus desenhos no contexto em que foram 

produzidos: entre as flores e diante das imagens nas quais se inspirou. Presenteei-a com 

um CD no qual procurei mostrar seus desenhos próximos às imagens que a inspira no 

intuito de evidenciar seu olhar transportado para uma vivência estética. Essas imagens 

foram exibidas no telão no dia de sua festa de aniversário, dois dias após termos 

realizado essa entrevista. 

 - Quando a senhora descobriu que gostava de desenhar e pintar? 

- Toda a vida, desde criança tenho essa vocação. Porém nunca fiz estudo de 

tela, essas coisas, não. Agora, depois de idade fiz um (curso) e eu adoro pintura, mas 

faz bem tempo que eu comecei a fazer pintura e sempre tem alguma coisa que 

atrapalha. Ou é uma doença, ou não dá pra ir. Mas eu ainda tenho vontade de fazer e 

se for fazer, ainda faço. Agora, assim (recém-operada...) eu não tenho força de 

recomeçar. 

- A senhora não acha que é um período passageiro por causa da 

recuperação da cirurgia? 
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- Se eu ficar boa tenho força pra recomeçar. Se eu não tivesse parado minhas 

aulas estaria bem adiantada porque assim que eu faço, eu logo aprendo. Deixa eu te 

falar: eu fiz quatro telas. Fiz as quatro e ficou uma gracinha. Ficou tudo lá no pintor. 

Então é isso aí, a gente luta pra fazer o que a gente quer, mas nunca dá certo, sempre 

tem alguma coisa que atrapalha um pouco.   

- Como assim, não dá certo? A senhora desenha muitíssimo bem desde 

criança e já fez até telas! 

- Pior que é, menina, mas o que aconteceu foi isso: eu fiquei doente e fui 

falhando, falhando, falhando... Aí um dia eu pensei: deixa eu buscar minhas telas. 

Liguei pra lá e a mãe dele disse que ele tinha se mudado pra Uberlândia. “Eu nem sei 

da vida dele” (a mãe falou). Aí eu disse (D. Olinda) mas a senhora não encontra com 

ele de vez em quando?Ela falou: “quase todo fim de semana ele tá aqui”. Então diz pra 

ele me ligar que eu quero conversar sobre as telas que eu deixei aí. Aí ficou por isso 

mesmo. Deixei as telas, deixei o estojo cheio de coisas. Fiquei tão sentida... Mas como 

eu demorei a ligar, não sei o que aconteceu.   

- Em que fase da sua vida a senhora achou que pintou melhor? 

- Faz uns seis anos. 

- Nossa! Faz pouco tempo, então. 

- Eu sei. 

- Aos oitenta e quatro anos, D. Olinda? 

- É. Eu tava muito bem. 

- Além do desenho e da pintura, o que mais a senhora tem gosto em fazer? 

- Medicina. Toda vida fui louca pra fazer medicina. Loucura mesmo! 

(Dênia – a neta – complementa) – Ela foi professora primária de quase todo 

mundo da cidade. 

- Dei aula de tudo. Também gostava muito de lecionar. 

- Por quantos anos a senhora lecionou? 

- Uns vinte anos. Aí mudamos para Uberaba para as meninas (as três filhas) 

estudarem. Aí aprendi a fazer coisas de cabelo. 

- A Dênia me disse que a senhora sempre foi muito criativa, por isso ela quis 

que eu a conhecesse. 

- É verdade. Mas agora a cabeça não tá mais muito boa. 

- Por quê? Como foi que a senhora acha que ela mudou? 
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- Eu tinha, assim, a vontade de sempre inventar alguma coisa boa, coisas 

bonitas. 

(Dênia) – Ela, aqui em Uberaba, passou a ser cabeleireira e inventava penteados. 

Ela fazia uns penteados diferentes, bonitos, tinha até freguesia. 

- D. Olinda, como a senhora se vê aos noventa anos? O que a idade trouxe 

para a senhora? 

- Dos oitenta pra cá a idade me prejudicou. Até os oitenta eu ainda tava boa. 

- Aconteceu alguma coisa que interferiu nessa mudança? 

- É porque eu caí e quebrei a perna, botou prótese. Só fiquei mancando, mas eu 

andava. Aí percebi que tinha ficado velha. 

- E como foi a sensação de perceber que tinha ficado velha? 

- Não é tão ruim, não. Tranquilo. A gente sofre, né? Com a saúde, no meu caso 

sofri mais coma vista. Se não tivesse ficado ruim eu tava estudando pintura, medicina... 

- Na sua família tem mais alguém que gosta de desenhar e pintar? 

(Dênia) – Tem. Eu. 

- Tem meu irmão. Eu sou a mais velha. 

(Dênia) – Vó, posso buscar os seus desenhos? 

- Pode, vai lá buscar. 

- Quantos irmãos a senhora tem? 

- Tive doze. Desses doze, sete já morreram. Minha mãe teve treze partos, mas 

são doze. 

(Dênia chegou com os desenhos de D. Olinda feitos a lápis de cor organizados 

numa pasta. As datas eram recentes do ano de 2011). 

- Que beleza, D. Olinda! As telas também são suas? 

(Dênia) – Esses aí são os experimentos dela... 

- É. Eu fico testando o material. Esse aí eu já acho que não ficou muito bom. 

- Que material a senhora prefere? 

- Tinta a óleo. 

- Quando foram feitos esses desenhos? 

(Dênia) – Agora, da última vez que eu vim. 

- Foi nesse ano (de julho a outubro). A Dênia também tem uma facilidade... 

(Dênia) – A gente senta na varanda e fica pintando... 

- E mesmo com a vista ruim a senhora não parou de pintar? 
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- Ah, eu continuo desenhando com a vista ruim mesmo. 

- E as pessoas mais velhas que acham que não podem fazer mais nada, o que 

a senhora acha? 

- Ah... eu acho que elas precisam de uma conversa. Se a pessoa tá aqui até 

agora, alguma razão tem que ter. Entrego a Deus e espero o que ainda não tive que 

passar... 

- A senhora fica assustada quando pensa que está “durando” mais que as 

outras pessoas da sua família? 

- Não. Assustada não. Eu fico é admirada. Fico pensando, gente, por que será? 

- E sobre o fato de falar abertamente sobre a velhice? Incomoda reconhecer 

que ficou velho? Pra muita gente ser chamado de velho é uma ofensa... 

- Isso não tem nada a ver. Como é que faz se a pessoa não reconhece que a 

estrada pode ser longa? Longa pra uns e não pra outros. Minha filha, moça jovem 

faleceu antes de mim. Ela foi e eu fiquei. Aí é que eu penso: por quê? Não tenho medo 

de morrer de jeito nenhum. 

- E esses desenhos lindos, de onde vem a inspiração? 

- Penso tal coisa assim... penso, penso, penso. Aí vou e faço. É bom demais. Ás 

vezes eu to meio triste, pego o desenho e passa aquela depressão. 

- O desenho muda de acordo com o humor do dia? 

- Muda sim. Quando eu tô brava o desenho sai mais forte.  

- Como a senhora escolhe o que vai desenhar? 

- Primeiro vem o pensamento e faço à mão livre. Aí olho alguma coisa da casa e 

faço o desenho. Só de ver pronto já é um alento pra mente da gente. Adoro desenhar 

flores. Só eu que acho, mas pra mim é o suficiente. Quando termina, fico olhando e me 

sinto bem. Vai embora a tristeza. Não tenho muito “lance” pra desenhar outras coisas, 

mas um dia fico pensando em alguma coisa que não sai da minha cabeça. Aqueles 

patinhos... Aí eu decidi: vou fazer aqueles patinhos. Eu penso: nem acho bonito, mas 

tenho que desenhar isso. Aí eu faço do meu jeito e acho que ficou bom. Esses patinhos 

aí (mostra o desenho), demorou pra eu decidir fazer. Outra coisa é quando eu olho na 

revista, mas acho que falta alguma coisa. Aí tinham só duas rosas e eu fiz mais uma. Eu 

invento: vou por mais uma aqui, vou fazer outra coisa ali e às vezes faço só da minha 

cabeça. Sempre acaba saindo diferente. Engraçado é quando eu olho e acho feio, mas 

mesmo assim decido pintar. No final, não é que ficou “bonitinho”? Acho feio e assim 
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mesmo vou até o final e acaba ficando bom. Coisa mais engraçada! Esse aí é o meu 

primeiro desenho sem modelo (mostra o desenho). 

- E ninguém nunca pensou em emoldurá-los? São lindos, D. Olinda. 

- Não. Eles ficam aí e eu quase não mostro pra ninguém. 

- Mudando um pouquinho de assunto a cabeça está ótima, né? 

- Até que tá.  Porque os outros membros não tá tão bom... (ri). A mente tá bem 

melhor que as outras coisas... 

- Eu notei que seu raciocínio está ótimo. Na sua casa quem resolve as coisas 

é a senhora, né? 

- É resolvo. É muito bom a gente ter uma criatividade qualquer. É bom pra 

atrasar a caduquice. Se não dá conta de inventar, ninguém resolve nada. 

- A caduquice, pelo jeito passa bem longe da senhora... 

- Eu gosto de mudar. Quando eu desenho eu sempre mudo e acho que é isso que 

ajuda a cabeça a funcionar. Faço isso muito. 

- E a festa de aniversário? Tá animada? 

- Ver os amigos e os parentes faz até bem pra saúde da gente. 

- D. Olinda, posso fotografar os seus desenhos pra mostrar na universidade? 

- Claro que pode.  

- A senhora é uma grande artista e uma pessoa muito especial. Parabéns, 

que a sua festa seja um sucesso e desejo-lhe mais 90 anos de muitos desenhos, 

pinturas, saúde e felicidades! 

(Cara engraçada de desânimo de D. Olinda - risos...) 

O CD que fiz contendo as fotografias dos os desenhos de D. Olinda foram 

exibidos no telão em sua festa de aniversário. Dênia me contou que os convidados 

ficaram admirados com o talento de sua avó. Os elogios e o reconhecimento tiveram 

como efeito levá-la a produzir mais. Dênia conta que depois desse dia seu entusiasmo 

aumentou e que nem reclama mais do problema da vista. Ao lado da avó, ela certamente 

está aperfeiçoando esse dom que herdou. Recentemente soube que D. Olinda conseguiu 

recuperar suas telas e seu material de pintura. Soube também que ela “descobriu” que 

não precisa buscar a perfeição das formas e que mudou sua forma de pintar, mudou o 

estilo. Dênia tem mostrado a ela telas de grandes pintores que se destacaram por 

imprimirem um estilo particular em suas obras. D. Olinda descobriu que formas 

proporcionais não determinam a beleza de uma pintura e após os 90 anos de vida está 
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desenvolvendo um estilo próprio que inclui propositalmente o desproporcional. No seu 

aniversário ganhou muito material de pintura de presente e voltou às aulas. Dênia 

também me disse que a avó anda mais “falante” e que o fato das pessoas a 

reconhecerem lúcida e produtiva a fez se sentir mais auto confiante. Disse também que 

fez consultas recentes e que os médicos disseram que a saúde está ótima. D. Olinda, 

com sua adorável “mineirice” comentou: “se os dois médicos falaram que eu estou tão 

bem é porque eu devo estar muito bem mesmo...”   

 

 

5.2. Sr. Leonísio Paulo de Oliveira – compositor 

 

Leonísio Paulo de Oliveira, “Seu Léo”, como gosta de ser tratado, reside em 

José Bonifácio, no interior da São Paulo. Nascido no dia 8 de fevereiro de 1921 em um 

sítio nas proximidades de sua cidade passou boa parte de sua vida trabalhando como 

lavrador e não foi alfabetizado. Casou-se aos 21 anos de idade com a primeira mulher, 

falecida há mais de 15 anos, com quem teve 12 filhos. “Seu Léo” hoje, além dos filhos, 

todos casados, possui 35 netos e 33 biznetos. Casou-se novamente com a D. Cida aos 75 

anos, D. Cida, também viúva tinha 60 anos. Frequentador de Igreja Evangélica teve lá 

seu primeiro contato com a música. Começou a compor músicas sacras por volta dos 50 

anos de idade. Atualmente conta com mais de 1000 composições. Diz que não passa um 

dia sem compor. Compartilha suas obras apenas com os familiares porque na sua igreja 

só é permitido executar os hinos que constam no hinário oficial. O que mais me chamou 

atenção ao conhecê-lo foi a sua beleza. “Seu Léo” é um senhor bonito, vistoso, viçoso, 

simpático, sorridente, saudável e extremamente bem disposto. A entrevista foi realizada 

em sua própria residência em companhia de D. Cida, sua segunda mulher. O carinho 

como o casal se trata salta aos olhos. O casal não esconde ser apaixonado. Fui 

presenteada pela família com um hinário com 700 canções compostas a quatro vozes. 

As letras foram revisadas pelo seu filho Otaíde, mas quando vi os manuscritos originais, 

fiquei mais emocionada com os erros de português. 

- Hoje é dia 11 de novembro de 2011 e eu estou em José Bonifácio... 

- (complementa) Na casa do “Seu Léo”...     

- Que tem 91 anos... 

- Três meses pra 92! 
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- O Seu Léo é compositor e me disse que tem uns probleminhas com a letra 

das músicas. Como é isso? O senhor inventa as letras e não sabe português? 

- Nada! Sou analfabeto! 

- Quando é que o senhor começou a escrever música? 

- Foi em 1956. 

- De onde que saiu essa ideia? 

- Foi eu mesmo. 

- O senhor sentiu um dia... 

- E começou a escrever. 

- E como que a música vem? 

- Na cabeça. Vai cantando na cabeça, anotando na partitura e escreve. 

Cantando mas sem cantar. Só pensando. 

- E as letras são suas também? 

- É o que eu digo, a letra não tem português, vai estranhar. 

- Como foi que o senhor aprendeu a escrever na partitura? 

- Foi difícil. Andei estudando com um músico da Banda Municipal. Estudei lá 

com ele, acho um mês! E a maior parte foi minha mesmo. 

- E o resto o senhor foi aprendendo sozinho? 

- Fui sozinho. 

- E o senhor toca tuba? 

- É baixo. 

- É baixo? Eu vi a foto daquele “instrumentão” de sopro na foto do seu 

aniversário... 

- O nome dele é bombardão. 

- Nossa! Mas é grande demais! O senhor deve ter um fôlego, nheim? 

- Tem que ter um “compressor”. 

- E não cansa demais não? E o senhor ainda toca? 

- Toco. Nos dias do culto eu toco. 

- Qual é a sua igreja? 

- Congregação Cristã do Brasil. 

- E lá tem orquestra, tem banda pro senhor tocar? 

- Ah, tem. 

(D. Cida) – Vixe, se tem! Tem vários grupos, tem ensaio... 
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- Qual é o dia do culto? 

- É quarta, sábado e domingo. 

- E que hora que é? 

- 19:30 h. 

- Ah, é de noite. Se fosse mais cedo eu queria vir pra ver o senhor tocar, mas 

nesse horário eu não posso. Quando o senhor está compondo usa que instrumento? 

Piano? Violão? 

- Nada. Só na cabeça. 

- Meu Deus! Nunca vi isso! 

(D. Cida) – O pessoal fica tudo admirado! 

- Olha, eu estudo música desde criança e meu vô compunha. Mas sempre 

com o violão, ele não sabia ler partitura, só cifras. Ele inventava a melodia, a letra 

e daí colocava as cifras... Seu Léo, nesses 60 anos que o senhor compõe, notou que o 

estilo das suas músicas mudaram? Alguma coisa ficou diferente de lá pra cá? 

(D. Cida) – Ele parou uns tempos e depois voltou. 

- E quando voltou mudou alguma coisa? 

- Aquilo mesmo. Não mudou nada. 

- E o que fez o senhor parar? Deu alguma tristeza, algum desânimo? 

- Eu já tinha escrito muita música. O que eu queria era fazer era esse livro. Aí 

“fumo” pra São Paulo atrás de uma amiga nossa e ela falou que era muito caro. Aí eu 

parei e continuei fazendo nesse ano aí (2011). Aí eu fiz umas músicas pra Banda da 

Polícia e eles guardou as fita pra mim. 

- E o senhor tem aí pra gente ouvir? 

- Eles falou que ta lá guardado. Eles falou: pode fazer qualquer música aí que a 

gente toca. 

(D. Cida) – É só a música, né? Porque daí não tem letra. 

- São profissionais, né? 

- E o que o senhor achou depois que ouviu? 

(D. Cida) – Nossa! Ele até regeu as músicas dele! 

- Lá no quartel, né? O negócio foi “lascar o braço” (na regência). 

(A entrevista foi interrompida por um dos filhos do Sr. Léo e fui apresentada). 

(Filho) – Você conhece o Otaíde lá em São Paulo? 
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- Conheço. Compro bastante na loja dele. Um dia eu disse desse trabalho 

(dissertação) e ele falou que eu não podia deixar de conhecer seu pai. Aí eu vim, 

né? Ganhei até o hinário do Seu Léo, não vejo a hora de conhecer as músicas... 

- (Falando sério) Agora eu vou pedir: a senhora não empresta e não deixa tirar 

cópia. 

(Filho) – Sabe o que que é? É que esse trabalho foi um dom que Deus pois nas 

mãos dele pra ele fazer. 

- Podem ficar tranquilos, eu só preciso gravar uma das músicas pra mostrar 

aos meus professores quando eu for apresentar esse trabalho. Ninguém nem vai 

ver o livro. Dou a minha palavra. Posso fazer isso? 

- E fica caro? 

- Fica um pouco, mas sou eu que vou pagar. 

- E pra mim pagar? 

(D. Cida e filho) – Isso é pro trabalho dela, não vai ter que pagar nada... 

- Seu Léo, é claro que eu vou mandar uma cópia da gravação pro senhor e 

pro Otaíde. 

- Isso é muito bom. Eu só não quero que não divulgue. 

- Seu Léo, não se preocupe, é só uma música que eles vão ouvir no dia da 

minha prova. Eu estou entrevistando alguns artistas idosos e vou precisar mostrar 

um pedacinho do trabalho de vocês, se não, meus professores nem vão acreditar. 

Eu vou falar sobre vocês, vou contar algumas cosais que vocês disseram na 

entrevista, a importância vocês dão e o capricho que têm para fazer as artes de 

vocês. Aí eles vão ficar curiosos pra saber como é que é? Daí eu preciso mostrar 

alguma coisinha daquilo que cada um de vocês fazem, entendeu? Posso fazer isso? 

(D. Cida) – É que nem pescar e não mostrar o peixe! 

- Voltando ao assunto, o senhor demora pra fazer a música, fica analisando, 

criticando, até achar que ficou bom? 

- É de cara. Não tem correção. 

- O senhor pode me contar sobre a sua rotina, o seu dia a dia? Tem uma 

rotina pra fazer as coisas? 

- Ah, tem. Acorda às seis e meia, vai pra horta, almoça às onze... 

- E pra escrever? 

- Tem também. 
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(D. Cida) – Tem nada. Ele escreve o dia inteiro! Às vezes o almoço tá pronto, eu 

chamo o Léo, se ele tá escrevendo, não vem de jeito nenhum. 

- Eu como quando eu sinto fome! É que eu já to com a ideia na cabeça... Isso me 

faz muito bem. Eu me sinto bem escrever. 

(Filho) – É assim: qualquer hora que vem uma música na cabeça dele, ele pára 

tudo e vai sentar pra escrever. 

- Já teve alguma música que o senhor mudou no meio do caminho? 

- É muito difícil, mas acontece. 

- O que acontece? 

- A música não vem mais na cabeça. 

- E aí? O senhor desiste? 

- Não. Começa tudo de novo. 

- As músicas são tocadas e cantadas na sua igreja? 

- Não. 

- Por quê? 

(Filho) - Porque nós temos os hinos que é oficial. São quatrocentos e cinquenta 

hinos. Desses, tem os específicos pra serviços públicos, cinquenta da mocidade e os 

demais são tocados na igreja. Não se introduz hinos que não sejam da Congregação. Aí 

o meu pai é da Congregação. Um dia se houver modificação no hinário, ele pode 

mandar os hinos dele, se for aprovado aí pode entrar pro hinário. 

- Nosso hinário é universal.    

- E a saúde, “Seu Léo”, como é que vai? 

- Tá mais ou menos. As pernas parece que tá pesando uns duzentos quilos... 

- Como é a alimentação do senhor? 

- Como de tudo mas prefiro café com leite. Não gosto de verdura, de legume... 

- Nem de fruta? 

- Fruta eu gosto. Laranja, mamão. 

- E tá tudo funcionando bem? O intestino, o sono... 

(D. Cida) – Desde que eu casei com ele nunca vi ele ficar doente. São 16 anos de 

casamento. 

- Já aconteceu de alguma coisa que fez o senhor escrever alguma música? 

Ou no meio do caminho o senhor mudar a música porque aconteceu algo naquele 

momento? 
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- Não. 

(Filho) – Não é o “ocorrido” que faz a música, é a música que “vem”.  

- Eu faço assim: faço o soprano primeiro e aí vou fazendo o contralto, o baixo e 

o tenor. 

(Filho) – Pai, não é isso que a Marcia perguntou. Ela quer saber se quando está 

compondo, acontece alguma coisa, passa um passarinho e o senhor muda a música por 

causa disso. 

- Não. 

- Quando as músicas dele são tocadas? 

(Filho) - Ah é pouco. No aniversário dele o meu irmão juntou todos os netos 

músicos e eles cantaram alguns hinos dele e ele regeu. 

(D. Cida) – Ah, mas foi lindo demais! 

- Vocês deveriam repetir sempre isso, né? 

(Filho) – Meu irmão é o encarregado de música da igreja, mas acaba que a gente 

não combina, não ensaia... é uma pena. 

- O senhor e a D. Cida frequentam a mesma igreja, né? Foi lá que vocês se 

conheceram? 

(D. Cida) – Não. Foi assim: minha nora falou que a mulher do sogro dela tinha 

falecido. E aí resolveram apresentar a gente, mas fora da igreja. Aí ela falou: meu sogro 

tá sozinho, toca aqui na igreja um instrumento “assim assim” e eu olhei, procurei, mas 

não sabia que era ele. Aí depois que a gente se conheceu um irmão orou pra ver se Deus 

abençoava o nosso casamento. Isso foi em Rio Preto. Eu morava em Rio Preto. Aí no 

primeiro dia que a gente saiu pra conversar o Léo falou: e aí, Cida, você quer 30 ou 60 

dias pra marcar a data do nosso casamento? Eu fiquei assustada! 

- Por quê, o outro casamento não foi tão bom? 

(D. Cida) - Não! Foi bom demais! Eu tinha era medo que esse não fosse! 

- E aí, quantos dias que demorou? 

(D. Cida) - 60. (Risos...) Sabe, Marcia, não deu nem tempo pra gente namorar... 

(Filho) – Sabe, Marcia, quando nasceu o sexto filho do meu pai... 

- Você é qual? 

(Filho) – Sou o nono. A terceira filha pegou meu sexto irmão e começou a cantar 

com ele no colo o hino da igreja, só que com as letras dela, assim: “... manda outra 

remessa... pra ‘nóis’ criar...” 
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- Essa estava com o sexto filho no colo dela, aí veio mais seis. Viu? Mandou 

outra remessa! Meus filhos nunca deram trabalho. Trabalho assim: vícios, jogatina... 

(D. Cida) – Eu acordo todo dia e posso dizer assim: eu sou casada com um 

homem feliz. Graças a Deus, né? 

- E sabe de uma coisa? O falecido da Cida também tocava o mesmo 

instrumento: bombardão! 

- Que coincidência! E a senhora, D. Cida, nunca participou dessas 

atividades de música? A senhora gosta de cantar? 

(D. Cida) – Ah... cantar eu gosto, eu adoro cantar. Principalmente quando eu tô 

triste, aí eu canto, canto muito e aí me sinto aliviada. Canto na igreja e aqui em casa eu 

canto muito também. Aí a tristeza vai embora, a dor vai embora... 

(Chega na casa uma das netas do Sr. Léo e inicia-se outra conversa de 

apresentação...) 

(D. Cida) – O Léo logo vai ser trisavô! 

- Sério? 

(D. Cida) – É forma de falar, né? O bisneto mais velho dele já tem 22 anos... 

(Inicia-se uma conversa familiar em que o Sr. Léo participa, mas em que a 

ênfase recai na fala do filho e de sua mulher, contaram-me várias histórias de família).    

- Gente, muitíssimo obrigada pelo hinário, eu prometo que não o divulgarei 

de jeito nenhum, nem copiarei a partitura no meu trabalho, só escolherei um dos 

hinos e cantarei numa gravação. Depois mando o CD para o Sr. Otaídes enviá-lo 

para vocês ouvirem como ficou. Obrigada por terem me recebido, pela conversa... 

A família de vocês é uma simpatia e eu adorei conhecer vocês. “Seu Léo”, meus 

parabéns, D. Cida, muito obrigada... Mandem um abraço pra todos os filhos, netos 

e bisnetos. 

- São 12 filhos, 35 netos e 33 bisnetos. 

- Meu Deus! Vai ser muito abraço então! 

 

 

5.3. D. Rosalina Giannella Marino – escritora e poeta 

 

Maria Rosalina Giannella Marino é uma bela e elegante senhora de 92 anos que 

tive a feliz oportunidade de conhecer quando ministrei um curso de voz cantada na 
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Universidade Livre da Maturidade da PUC – SP. Paulistana, descendente direta de 

imigrantes italianos, casou-se com um comerciante de “secos e molhados” e sempre 

teve uma vida financeiramente estável. Completou o que hoje seria equivalente ao 

ensino médio e dedicou sua vida à educação dos filhos e netos. D. Rosalina é Católica e 

cultiva sua religiosidade. É palmeirense fervorosa a ponto de acompanhar todos os 

jogos e brigar por causa do seu time. Mãe dedicada e responsabilíssima, não somente 

acompanhou a formação intelectual dos filhos, como fez questão de cultivar valores 

morais, religiosos e familiares. Fui recebida no seu belo apartamento em Santa Cecília 

onde mora sozinha, mas recebe a visita diária do filho mais velho que a acompanha no 

almoço. D. Rosalina faz questão de preparar suas refeições reconhecendo o talento que 

possui para a culinária. Também faz questão de se apresentar sempre bem vestida, 

maquiada, unhas esmaltadas e bem feitas. Não se vê raiz de cabelo branco em D. 

Rosalina. O mesmo zelo se evidencia no cuidado que tem com sua residência mobiliada 

com extremo bom gosto, limpíssima, organizada e com vários detalhes requintados. 

Começou a escrever ao ingressar na Universidade Livre da Maturidade, aos 82 anos e 

identificou-se imediatamente com a prática da escrita. Ao completar 90 anos seus 

familiares organizaram uma grande festa e imprimiram um livro com seus poemas, que 

segundo ela, no final da festa foi distribuído aos convidados como um “regalo”. Eu 

também fui presenteada com um desses exemplares e percebi que D. Rosalina é uma 

mulher sensível, delicada, elegante, sábia e forte em todas as suas expressões. 

- Como está seu dia hoje? Tem algum compromisso mais tarde?  

- Não, hoje eu descanso porque quando vem a faxineira eu sou a cozinheira. 

Meu filho é separado e vem todo dia almoçar comigo, mas a faxineira é uma vez por 

semana, aí aproveito para cozinhar. 

- Faz tempo que eu queria conversar com a senhora... 

- E eu também com a senhora, mas pensava: ela deve estar ocupada 

trabalhando, vou incomodar... 

- Que nada!  

(me serviu o lanche e buscou o livro do Padre Marcelo Rossi) 

- Tô lendo o livro do padre Marcelo, tem muita coisa interessante que ele fala. 

As orações são muito bonitas. 

(me serve um licor e levanta a tacinha) 

- Saúde! 



101 

 

- Saúde! D. Rosalina, vamos conversar sobre o seu trabalho? 

- O que você gostou? O que você achou de bom? O que te impressionou? 

- Ah, muitas coisas, os textos são lindos, mas o que mais me impressionou foi 

saber que a senhora começou a escrever há tão pouco tempo e já consegue 

produzir trabalhos tão bons. 

- Eu não queria ir, sabe? Começou assim: minha irmã me ligou e falou: 

“Rosalina, vai começar um curso de terceira idade perto de você. Aproveita e vai, se 

fosse mais perto da minha casa eu também iria.” Mas aí eu pensei: com essa idade? Eu 

não fiz curso superior, me casei aos 18 anos, aos 19 já era mãe. Mas ela falou: “eu 

acho que você tem capacidade”. Aí teve um coquetel na igreja e falaram do curso. Tava 

cheio de gente e eu tava lá. Aí eu fui falar com o Padre Elmo: mas Padre, eu acho que 

eu tenho muita idade pra isso... Ele falou: “não! A senhora tem que ir, a senhora tem 

capacidade” – porque ele me conhece há muito tempo. Aí eu falei: eu vou. Se não 

gostar eu saio. Entrei e estou estudando até hoje! 

- A senhora tinha mesmo dúvidas sobre a sua capacidade? 

- Eu não fiz curso superior, eu tinha receio. Achava que ia chegar lá e passar 

vergonha. Aí um dia eu fui falar pra professora: me desculpa se tiver coisa escrita 

errada. Ela falou: “tem nada! Você escreve bem, muita gente que fez curso superior 

não escreve como você! Seu português é ótimo!” 

- Realmente. O livro está um primor. Teve alguma revisão? 

- Uma palavrinha só. A professora mandou fazer um versinho para o dia dos 

namorados em 5 minutos. E a única que fez fui eu. Só que eu fiz assim: “ uma noite 

linda de um azul intenso eu senti que só para ti era o meu amor...” e eles quiseram 

corrigir para “por ti era o meu amor”. Ah, e teve outra palavra, o da Nossa Senhora 

Aparecida. A irmã falou: isso é uma oração! Eu escrevi: “Mostrando a todo o seu povo 

que o racismo não faz bem, por isso aparecida negra...” e eles corrigiram para: “por 

isso aparece negra...” 

- Essa correção aí, se me permite, eu não gostei. Gostei mais do seu jeito que 

usa o nome da santa em outro contexto, como verbo. Do jeito da senhora estava 

mais poético... 

- Pois é! “Aparecida” é porque ela “apareceu” negra!  E não tem só virgem 

negra aqui no Brasil, não, tem na polônia, na França. Aí tira o “aparecida” e perde o 

sentido do nome. E o que a senhora não gostou? 
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- Não gostei do livro ser tão curtinho. (Risos) 

- Tem umas que eu gosto mais, outras que eu gosto menos... 

(Pega a garrafa de licor.) 

- Esse licor aqui é gostoso, mas é forte! Vamos tomar mais um gole? 

- D. Rosalina, acho que já bebi o suficiente. Sou meio fraca pra bebida... 

- Toma, só mais um golinho, eu também sou! Me falaram uma coisa: “sabe o 

que eu achei mais interessante no seu livro? Que você colocou a idade em que escreveu 

os poemas.”  

- Nossa, é mesmo. Porque dá pra acompanhar o quanto a senhora tem 

evoluído. A cada ano parece que a senhora foi ficando mais inspirada, a linguagem 

foi ficando mais sensível, mais requintada... 

- Sabe, uma delas eu me inspirei nas palavras do Padre Marcelo: “ troque o 

ódio pelo amor...” o incentivo começou com o marido da minha neta que me deu o 

livro. Ele leu meus poemas e falou; “que bonito! Por que a senhora não escreve um 

livro?” Aí eu disse: imagina! Quem sou eu? Mas ele falou: “vai escrevendo, D. 

Rosalina, vai escrevendo...” Aí quando souberam que eu escrevia aparecia um pessoal 

pedindo: escreve uma pra mim? Aí eu disse: dá o título. Minha filha, que é 

fisioterapeuta falou um dia: “mãe, a senhora tem um dom que a senhora não sabia que 

tem. Eu, por exemplo, não teria a idéia de fazer as coisas que a senhora faz.” A 

professora leu um poema que eu escrevi aqui sozinha. “Vigiando”. Foi ela mesma que 

leu pra turma. 

- As que eu mais gostei foram “Trovas” e “Sonhos”. Mais ainda de 

“Sonhos”. A senhora escreve para as pessoas, inspira-se nas questões que elas lhe 

trazem? 

- Algumas sim, mas essa, “Vigiando”, foi escrita para aquela árvore ali 

(mostrando-a na janela).  Era primavera, ela tava brotando toda amarelinha... Aí eu 

pensei: a primavera chegou, acho que vou fazer um versinho sobre a primavera e fiz. A 

árvore ali tava toda amarelinha, aí eu pensei: bem, eu falei em flores, agora vou falar 

em cores... Aí apareceu uma amiga e falou: “eu briguei com a minha mãe e eu queria 

que você fizesse uma poesia. Então eu falei: dá o título. Ela falou: “Paz”. Daí ela disse 

que a mãe dela gostou tanto que até pôs num quadro. Outra eu fiz porque uma filha ia 

casar e a mãe dela não queria. Aí ela deu o título: “Esteja feliz”. Eu falei: por que não 

“Seja feliz”? E outra ainda me pediu para que eu falasse sobre o esquecimento. 
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- Esquecimento é um título difícil. 

- Aí tem uma senhora, amiga da minha filha, que já tinha feito 100 anos, estava 

bonita, mas em cadeira de rodas. Ela foi no meu aniversário e ficou brava comigo. 

“Puxa vida! Como é que você se esquece de me dar o seu livro?” Eu disse: como?! Só 

se a senhora saiu mais cedo. E eu fiquei triste porque não consegui dar o livro a ela e 

ela faleceu no dia 9 de novembro. Mas eu fiz um texto no dia 4 de setembro. No dia do 

meu aniversário fizeram um monte de homenagens e aí eu fui fazer um discurso de 

agradecimento. Eu estava emocionada e muito feliz. Aí depois vieram as minhas netas 

com as bandejas cheias de livros. Eu nem esperava aquilo. Foi tudo elas que 

programaram.  

- A senhora escreve todo dia? 

- Agora tô um pouco parada porque mudou o ritmo aí (ela saiu da PUC e agora 

está na Faculdade Claretiano). Os temas agora são religiosidade: o judaísmo, 

islamismo, o budismo e até a macumba. Como é que fala? 

- Candomblé? 

- É. Eu escrevo mais sobre as coisas que eu sinto. Essa coisa de religião é 

complicado de escrever. Tenho uma cunhada que ficou evangélica. Eles já eram 

católicos e aí ela ficou mais fanática que ele (o marido, irmão de D. Rosalina). Aí ela 

pediu meu livro e eu mandei pra ela. Me ligou e disse: “nossa! Mas como a senhora tá 

escrevendo bem com essa idade!” 

- É que a senhora tem talento, D. Rosalina, aí não tem questão de idade. 

- Aí ela falou: “ posso te fazer uma pergunta? O que é Jesus pra você?” Porque 

o evangélico é só Jesus, Jesus, Jesus, né? Aí eu disse assim pra ela: Jesus é a segunda 

pessoa da Santíssima Trindade: Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Então 

Jesus está no meio. Jesus é Deus na Terra. 

- A senhora disse sobre a senhorinha de 100 anos que estava bonita... O que 

é a beleza para a senhora? 

- A beleza é o reflexo da alma, vem do interior. A beleza está aqui (mostra o 

coração) e ela se reflete nessa que está aqui (mostra o semblante). Uma pessoa nem 

precisa a beleza para ser bonita. A beleza está no gesto, no sorriso, nas palavras... Tem 

muita mulher que não é bonita casada com homem rico, bom e bonito. É porque elas 

são doces, suaves, carinhosas. A beleza só pode vir do amor. A beleza é o amor. É com 
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o amor que a gente vê a beleza. Aquela árvore ali... pra ver a beleza dela tem que ver 

com amor. 

- Quando a senhora escreve, as poesias já vêm prontas na sua cabeça? 

- Não. Antes eu procuro rimar. Às vezes eu tenho uma idéia, mas não acho uma 

palavra que rima. 

- Então tem que rimar pra ser poesia? 

- É eu conheci uma mulher que queria escrever poesia mas não sabia rimar. 

Ah... Aí não é poesia! Eu penso na idéia e penso no que rima e faço. Tem que estudar 

antes o que vai rimar. Aquela frase “troque o ódio pelo amor” eu achei bonito e fiz a 

minha:      “ Se queres viver em paz 

Troque o ódio pelo amor 

E assim alimentarás 

O que Deus deu em teu favor. 

Renova o teu espírito 

A expandir-se nesse momento 

E acredite com muita fé 

No teu merecimento.” 

- Eu tenho uma amiga na PUC que pediu para copiar o seu livro. Disse que 

antes iria perguntar à senhora. 

- Teve uma aluna lá do meu curso que falou: “ você só dá seu livro para os 

professores. Por que não dá pros alunos também?” Eu respondi: porque não tenho 

tantos. Aí eu peguei um, dei pra ela e falei pra turma que não tinha pra todo mundo, 

mas quem quisesse podia tirar cópia. 

- E fora do Claretiano, a senhora não tem escrito nada? 

- Não. Primeiro, por causa dessa reforma no prédio aqui, depois porque no 

Claretiano o assunto tem sido só espiritualidade e educação física. Tinha uma 

professora que eu gostava muito, a professora Eva. Ela dava um texto e a gente lia 

várias vezes e depois discutia sobre o assunto. Aí depois eu escrevia sobre aquilo.  

(Foi buscar o caderno com seus textos e leu para mim vários. Tenho o caderno 

xerocado e os trechos eleitos pela leitura de D. Rosalina serão compilados). 

- Posso pedir um tema para a senhora desenvolver pra mim? 

- Agora? 
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- Claro que não e se a senhora não quiser não precisa. É que me veio um 

tema que eu acho que a senhora desenvolveria muito bem. É só uma sugestão. 

- E qual é o tema? 

- Na verdade são dois: o idoso criador e a beleza da velhice. A senhora tem o 

hábito de ler muito? 

- Tenho uma família cristã que me dá muitos livros bons. Leio também a Veja, a 

Istoé, jornal.  

- E livros de poesia? 

- Não. Eu estudei interna em Colégio Salesiano porque minha mãe morreu 

quando eu tinha quatro anos. Meu pai foi ficando com a minha avó paterna. As freiras 

que davam poesia pra gente ler. Depois que minha mãe morreu quem cuidava da gente 

era a minha avó. Naquela época não tinha fogão, ferro de passar, não tinha coisa 

elétrica, tinha que abanar carvão, geladeira, aspirador, panela de pressão... Então a 

minha avó, tadinha, tinha empregada, mas tinha também que cuidar de nós. Aí ela 

falou: meu filho, você precisa casar. E ele tinha 45 anos e ela 24. Uma santa mulher! 

- Em que ano a senhora nasceu? 

- 1919. 

- Onde? 

- Aqui em São Paulo, sou paulistana. 

- Então a senhora viu essa cidade crescer... A senhora morava onde? 

- No Bom Retiro. Aí minha avó falou: “ eu tô ficando velha... você precisa 

arrumar uma moça que dê conta de cuidar das suas crianças.” Ele arrumou uma moça 

ótima, nunca deu um tapa na gente e você sabe que criança apronta. 

- Que dia a senhora nasceu?  

- 30 de setembro. Sou libra. 

- Ah... então é por isso que tudo aqui é tão bonito e a senhora é tão bonita. 

Libra é o signo da beleza, é a “Vênus”. 

- Da beleza, da arte... E olha só, a gente perguntou pro meu pai como é que a 

gente deveria chamá-la (falando sobre a madrasta) e ele falou: “mãe”. Naquele tempo 

era também comum a gente chamar a sogra de mãe. E sabe qual foi a maior 

coincidência? Eu me casei com o irmão dela e minha irmã com o primo dela. Ficamos 

todos numa família só.  

- Nossa, que legal! Por isso também vocês são tão unidos, né? 
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- É. 

- A senhora acha que a sua cabeça mudou depois que começou a se dedicar 

à escrita? 

- Ah, sim. O envelhecer. Mudou o meu jeito de envelhecer. Ao invés de ficar 

assistindo televisão e jogando baralho, como muitas senhoras gostam, eu comecei a 

pensar mais sobre as coisas e são essas coisas que eu coloco na escrita. 

Essa entrevista foi realizada em novembro de 2011. Em dezembro desse mesmo 

ano recebi um telefonema de D. Rosalina me convidando a visitá-la, pois havia 

composto um texto para essa dissertação. Transcrevo-o juntamente com a entrevista 

deixando os demais para serem expostos com as obras dos outros criadores 

entrevistados. 

O idoso criador 

Na criatividade da terceira idade o idoso vê o mundo no que é belo recordando 

as coisas boas e difíceis. 

A beleza da vida na velhice é o reflexo que vem da alma sã trazendo paz, a 

felicidade que almeja quando age com bondade, amor e justiça. 

Na velhice a beleza da vida se encontra quando se percebe que ela vem de Deus 

que é a própria natureza. Sol, lua, estrelas, mar, flores, o cantar dos pássaros e também 

o sorriso das crianças que nos encantam com a pureza da verdade. 

Quando escrevo na minha idade -92 anos- sinto a presença divina na minha 

inspiração. 

“O idoso é criador 

Quando vê a vida no agora 

Na beleza da natureza 

No brilho das estrelas 

No perfume da flor 

E no amor.” 

Aqui segue um pensamento que não é meu, mas que eu achei próprio pelas 

perguntas que me foram feitas: “A beleza do rosto não está na regularidade dos traços, 

mas na centelha que o habita.” (Rose Marie Muraro) 

Com carinho, Rosalina 
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5.4. Análise das entrevistas 

 

O conteúdo teórico desse trabalho foi redigido no intuito de situar o leitor no 

universo das artes, da criação artística e na realidade atual do idoso. A arte é uma 

expressão que acompanha o homem desde tempos imemoriais e desde sempre despertou 

seu interesse. Até hoje não se encontrou qualquer produção humana considerada 

artística que não envolvesse o exercício da criatividade. A máquina não produz arte – 

apesar de ter sido criada pelo homem. Talvez as máquinas, no futuro, sejam vistas como 

obras de arte, assim como os artefatos pré-históricos que hoje se encontram expostos 

nos museus. 

Todos os entrevistados não tiveram qualquer espécie de iniciação para um dia 

vir a realizar arte. Eles até sentiram uma estranheza, quando abordei como arte as suas 

criações. Artistas criadores, produzindo o belo em obras que se situam no campo das 

artes, não se reconhecem artistas. Eles resistem ao status justificando-se em não ter feito 

aulas (D. Olinda), não ter nível superior (D. Rosalina) e por ser analfabeto (“Seu” Léo). 

São pessoas comuns que lidam com seus conteúdos internos expressando-os através do 

desenho, da música e da escrita poética. Através de suas produções tão sensíveis 

buscam uma beleza e um significado que faça sentido para eles mesmos. Produzem para 

o próprio deleite e não para a aprovação e para a apreciação pública. 

Mesmo não conscientes ou tendo uma vaga consciência do processo criativo, o 

confronto com elementos que povoam o inconsciente, embora desconheçam esse fato, 

os leva à necessidade de “colocá-los para fora” através da arte e assim sendo, 

“organizam” seus universos internos, trazendo à luz elementos de suas histórias de vida 

e impressões do mundo através de suas criações. Suponho que esse exercício é o que 

garante a lucidez de suas idéias e a postura particular e afirmativa através da qual se 

colocam diante do mundo. Enquanto criam, suas mentes artista não param, suas 

memórias se presentificam no agora e, especialmente no caso de D. Rosalina, a obra por 

vezes assume a representação de um “desabafo” diante da vida no período da velhice, 

que evidencia privações diante do incômodo que é viver numa sociedade que trata os 

idosos como seres dependentes, incapazes, improdutivos e desprovidos de pensamentos 

e opiniões próprios. 

Os três entrevistados se dedicaram com mais afinco às atividades criadoras no 

período da velhice. As entrevistas não foram transcritas na íntegra porque sempre 
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aparecia alguém da família, que, mesmo não tendo participado do início da conversa, se 

sentia na liberdade de “tomar a voz” dos entrevistados. Nesse momento o idoso perde o 

status de “eu”, como se fossem crianças que ainda não se individualizaram, naquele 

período de aquisição da linguagem quando falam sobre si mesmas utilizando o nome 

próprio ao invés de “eu”. A sociedade se comporta culturalmente dessa maneira porque 

construiu a imagem do idoso como um ser incapaz de responder por si mesmo em 

virtude das limitações que a velhice apresenta, sejam elas quais forem. 

É uma verdadeira prova de resistência para os idosos que ultrapassaram os 

oitenta anos de idade afirmarem e manterem os espaços que ocupam no mundo. Uma 

limitação motora acaba sendo associada a outro tipos de limitações construindo um 

quadro onde, gradativamente, se destrói a credibilidade do velho em todos os níveis. A 

fragilidade física do idoso confunde aqueles com os quais convive e esses, mesmo na 

melhor das intenções, se vêem no impulso de protegê-lo, ao ponto de desapropriá-lo da 

condição de ser capaz de realizar escolhas, ter opiniões próprias, decidir o andamento de 

suas rotinas de vida e responderem por si mesmos. O tratamento que recebem do meio 

social, especialmente a partir da quarta idade – iniciada aos oitenta anos – raramente 

segue de igual para igual. A conivência do velho com esse tipo de comportamento 

também abrange a esfera cultural e mesmo o fato de alguns sentirem-se confortáveis 

nessa posição, que inspira cuidado e proteção, priva-os da afirmação de sua própria 

identidade. 

As manifestações artísticas dos idosos entrevistados representam, no meu 

entendimento, a urgência de expressarem-se diante do mundo. Urgência de uma alma 

que necessita dizer algo e urgência de marcar presença no mundo, diante da ameaça da 

aproximação da morte. Suas criações afirmam que estão vivos, que sentem, que pensam, 

que podem realizar através de seus corpos desgastados pelo tempo. Os três entrevistados 

têm demonstrado intensa atividade produtiva. O fato de se mostrarem produtivos 

também lhes concede a oportunidade de interagir no meio sendo tratados com respeito e 

admiração. Cada um à sua maneira descobriu que a produção artística preenche a 

sensação de vazio que a velhice traz, por temerem que em idades tão avançadas não 

existe mais nada a ser produzido.  

D. Olinda encontra alento na produção do belo ao dizer que tendo finalizado um 

desenho sente satisfação ao ver que ficou “bonitinho”. Entrando em contato consigo 

mesma no silêncio de seus desenhos e pinturas, encontra a centelha de vida que traz 
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dentro de si. Apenas após a homenagem realizada em sua festa de aniversário na qual 

completou 90 anos reconheceu a qualidade de suas produções. A exposição dos 

trabalhos de D. Olinda também impactou seu ambiente social que desconhecia seu 

talento e nível de produtividade. Consciente da própria velhice, fala sobre a morte com 

muita naturalidade e vê a própria longevidade como “algo que eu ainda não passei e 

deverei passar”, ressaltando que não há o que fazer “se a estrada é longa”. Enquanto a 

vida continua é para que seja vivida, ensina D. Olinda. Essa senhora demonstrou ser 

profundamente consciente de sua finitude ao afirmar espontaneamente que não teme a 

morte “de jeito nenhum”. 

A cultura religiosa brasileira, embora sincrética, permanece assentada em bases 

cristãs. A imagem de Cristo continua simbolizando o herói que venceu todas as 

adversidades, inclusive a morte. Remetendo-nos à teoria psicanalítica de Carl G. Jung a 

produção artística, seja ela qual for, reunirá elementos das esferas consciente e 

inconsciente. Por mais banal que uma produção artística possa parecer será constituída 

das forças vitais de quem a produziu. O próprio artista desconhece todos os elementos 

que o levaram a criar algo. A religião, segundo Jung, proporciona o contato do 

indivíduo com seu universo simbólico ao reconhecer a existência de algo que não pode 

explicar racionalmente. Na visão desse psicanalista, a religião é de importância 

fundamental para a construção de significados para questões de ordem existencial. As 

civilizações se construíram atribuindo aos deuses diversos fenômenos que para elas 

eram inexplicáveis em termos racionais. A mente humana se estruturou ao longo da 

história permeada de elementos numinosos. Seria saudável à psique humana excluir um 

elemento tão relevante na sua formação? 

“Seu Léo” define o talento que possui como uma dádiva divina, um dom 

concedido por Deus que somente a Ele deve ser dedicado. Esse senhor vive em estado 

permanente de contemplação, pois passa a maior parte do dia compondo melodias que 

“surgem prontas na sua cabeça”. A sua família reconhece, valoriza e admira suas 

produções. Mesmo todos os familiares mantendo um padrão de vida humilde, decidiram 

por iniciativa própria custear a publicação do Hinário do “Seu Léo”. Embora 

desconheça a execução da maioria de suas criações, algumas de suas músicas foram 

tocadas e cantadas pelos seus familiares e pela Banda da Polícia Militar de José 

Bonifácio, concedendo-lhe a autoridade da regência. É ao seu Deus que esse senhor 

dedica suas obras não se importando com a “materialização” das mesmas. O fato delas 



110 

 

quase que em totalidade se manterem inéditas, não interfere na disposição que “seu 

Léo” tem para compô-las. O fato de considerar-se analfabeto – embora seja ele mesmo 

quem cria e escreve “do seu jeito” as letras dos hinos que compõe – representa para ele 

um fato que o coloca numa posição inferior diante dos letrados com quem convive. 

Confesso que mais me agradaram os textos com sua escrita espontânea, mesmo 

apresentando erros ortográficos. Outra característica marcante é que ele pouco se refere 

à velhice, só falou sobre o passado quando lhe foram feitas perguntas a respeito. “Seu 

Léo” vive o agora, é um homem apaixonado pela mulher, pelos filhos, netos, por Deus e 

transmite alegria de viver. Se não referisse sentir as pernas mais pesadas, em momento 

algum esse senhor se queixou da velhice. Mantendo uma rotina simples e em contato 

com a natureza, esse homem diferencia-se dos demais de sua geração. Toda essa 

qualidade de vida ele atribui à presença de Deus na sua vida e ao carinho de seus 

familiares.  

O cristianismo também exerce muita influência nos textos de D. Rosalina. Não 

tanto quanto na música de “Seu Léo”, D. Rosalina não atribui a uma intervenção divina 

que ocorreu de forma “aleatória” o fato de aos 82 anos de idade ter iniciado a criação de 

textos e poemas. D. Rosalina é uma pessoa culta, conheceu diversos países e culturas e 

acumulou conhecimentos culturais que fizeram com que ela desenvolvesse uma visão 

de mundo privilegiada. Ela reconhece que o ingresso na Universidade da Maturidade foi 

definitivo para que essa memória de vida aflorasse através de seus textos. Os textos de 

D. Rosalina, em sua maioria, são reflexivos e educativos no sentido de registrar a 

importância do cultivo de valores morais. A estética refinada dessa senhora se manifesta 

nos mínimos detalhes. Sua residência e o próprio cuidado que mantém com a própria 

aparência mostram que a beleza para ela, em todas as suas manifestações, é de 

importância vital. Seus textos contemplam o belo na natureza, nas atitudes, na 

reverência ao sagrado e principalmente no sentimento do amor. Nas suas palavras, só o 

amor é capaz de conferir beleza e sentido à vida. Também na comemoração de 

aniversário dos seus 90 anos, seus poemas passaram a ter um reconhecimento que hoje 

abrange todo o seu ciclo social. Contudo, por ter um temperamento nitidamente 

extrovertido, D. Rosalina desde que começou a escrever compartilhou suas produções 

com as pessoas mais próximas do seu convívio. A exposição de seus textos surpreendeu 

os leitores pela qualidade estética e pelo conteúdo de caráter reflexivo. D. Rosalina hoje 

“escreve por encomenda”, servindo como pacificadora e “filósofa” do bem viver. 
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Vários familiares e amigos recorrem a essa senhora em virtude de sua inspiração 

voltada para a beleza e sabedoria. 

Observou-se que nessa etapa da vida ter um alto poder aquisitivo não faz tanta 

diferença na qualidade de vida do idoso. Todos os entrevistados atribuíram à visão que 

desenvolveram acerca da velhice e de seus processos individuais de envelhecimento a 

descoberta dos caminhos que os levaram a conquistar níveis elevados de prazer e 

satisfação em relação à vida que levam após os noventa anos de idade. 

É de importância fundamenteal ressaltar que atividades criadoras não são 

reprodutivas. Elas surgem a partir de um revolver de conteúdos internos que dialogam e 

resultam numa forma única de expressão. É comum idosos realizarem artesanatos, 

produzirem objetos que não deixam de ter um caráter artístico, com a utilização de 

moldes e “fórmulas” – o crochet, o tricot e o ponto cruz podem ser produções 

meramente de caráter reprodutivo. Essas atividades não exercem na mente o mesmo 

efeito que as que estimulam o exercício da criatividade. 

A mente criativa parece se expandir para vários níveis da existência. Descobrir-

se criador me pareceu ter um resultado definitivo na postura que os entrevistados 

assumiram diante do mundo e na descoberta da autonomia que lhes é direito ter 

enquanto permanecem vivos. O ideal de amor fati presente na filosofia de Nietzsche e a 

conquista do estado de “livre criador” me pareceram se confirmar na atitude que os 

entrevistados demonstraram ter diante do mundo.  

Como fora mencionado durante o corpo dessa dissertação, a arte se manifesta na 

relação estabelecida entre a obra e o fruidor. Assim, as obras desses criadores 

nonagenários não serão analisadas, mas sim expostas a apreciações de caráter 

individual, convidando o leitor a estabelecer seu próprio diálogo através da interação 

com as mesmas.             
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Vocês têm hoje 30, 40, 50 ou mais. Mas já na idade de 30 anos a 
velhice pega muitos de nós de surpresa, mulheres e homens 
igualmente. Vocês não sentem um traço dela, mas vocês a vêem. 
Vocês procuram seus vestígios traiçoeiros como a polícia à procura 
de evidências. E então vocês reconstroem o delito, cuja testemunha 
não são vocês: é o envelhecimento.” (SCHIRRMACHER, 2005, p. 
63) 

 
Viver qualquer etapa da vida tem se tornado cada vez mais difícil. Desde que o 

mercado descobriu a lucratividade sobre demanda que investe no consumo da imagem 

de juventude que se assenta em bases ideais e irreais, ninguém mais se sente 

suficientemente bem sendo o que é e tendo a aparência que possui. Ser velho 

demonstrando no corpo não somente a idade, mas toda uma história de vida, para 

muitas pessoas tornou-se uma realidade insuportável. A mídia não deixará de associar 

satisfação pessoal e autoconfiança ao corpo “perfeito” nas formas, na pele, nos traços, 

garantindo que para tudo há um “remédio” e que ele está à venda. O sucesso de uma 

vida, hoje se traduz em manter pelo máximo de tempo possível a beleza corporal e 

ostentar bens de consumo. Ser rico e bonito tem abafado cada vez mais as qualidades 

morais e intelectuais que destacam os seres humanos de valor. 

O “ideal de juventude” não é menos nocivo para os jovens. Por se tratar 

justamente de um ideal, o jovem sente-se pressionado a preencher uma série de quesitos 

que destacam o valor da juventude. Eles também não se sentem satisfeitos sendo como, 

de fato, são. Para o jovem esse ideal ainda recai como um fardo, a obrigação de “ser 

perfeito”. Como não preencher todos os atributos que a sociedade confere aos jovens 

quando se é realmente jovem? 

Minha consideração final recai sobre o resgate da individualidade em qualquer 

etapa da vida para uma existência mais plena e satisfatória. Individualizar-se é libertar-

se de padrões sociais estabelecidos. É ter consciência dos próprios valores e 

necessidades, é conhecer a própria natureza e saber o que se quer da vida. A atividade 

criadora, nesse caso, é um precioso caminho que interfere diretamente nos processos 

que levam os seres a esse estado de percepção de si mesmos como individualidades e na 

busca daquilo que os trará satisfação pessoal independentemente das pressões exercidas 

pela mídia e pelo mercado de consumo. O velho individualizado é questionador e 

adquiriu uma visão crítica da realidade.  
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Seria óbvio reafirmar tudo o que foi apresentado no decorrer dessa pesquisa. O 

veículo de expressão dessas individualidades em questão é a arte, mas a arte, por si só 

não tem a capacidade de criar individualidades sendo que habita na “relação”. A arte 

está em primeiro lugar no olhar estético, na apreensão do mundo a partir de uma 

concepção de beleza individual e particular. O belo pode surgir nas expressões artísticas 

metamorfoseado de diversas maneiras, inclusive no “feio”. O que caracteriza o artista 

criador é a coragem que tem de mostrar ao mundo a sua própria concepção da beleza, 

quer ela agrade ou não. Ao expressar-se artisticamente o artista confirma para si mesmo 

e para o mundo o que ele vê, pensa e é.  

Todo desafio, toda dificuldade, toda perda, convida e requer transformações. É 

na transformação que o homem adapta-se ao mundo e é essa adaptação que o fortalece. 

Esses idosos se destacam dos demais que se encontram na mesma faixa etária porque 

decidiram olhar de frente para a realidade. Eles buscaram uma interpretação da 

realidade que fizesse sentido para eles mesmos. Talvez tenham percebido que o 

mercado de consumo jamais preencherá suas necessidades existenciais e buscaram 

internamente, formas para lidar com as dificuldades naturais e culturais da velhice. 

Essas pessoas não nasceram produzindo arte. D. Olinda sempre teve uma aptidão, mas 

foi após os 80 anos que essa aptidão aflorou na sua maior intensidade. “Seu Léo” 

começou a compor aos 54 anos de idade, D. Rosalina começou a escrever poesias aos 

82 anos. É inegável que esses talentos sempre estiveram neles em estado latente. Mas 

foi a velhice e seus desafios os responsáveis para que aflorassem. Desafio pede 

criatividade e criação pede expressão.   

A velhice amedronta e para vencer o medo é necessário ter coragem. Se o 

desafio para eles foi conquistar o direito de serem felizes e reconhecidos como seres 

viventes e atuantes em idades tão avançadas, é sinal que conheceram de perto os 

significados da velhice, venceram um dos maiores tabus humanos que é o convívio com 

a aproximação da morte e descobriram uma maneira de conviver com a velhice 

pacificamente. Suas reflexões os levaram aos impulsos expressivos presentes nas suas 

obras, como quem faz uma grande descoberta sente a urgência de compartilhar seu 

feito. Eles primeiro elaboraram com honestidade e lucidez a própria realidade e a do 

mundo que os cerca. O impulso criativo após a maturidade foi o resultado das respostas 

que obtiveram. É próprio da natureza humana, criar. A criação não se manifesta apenas 

na arte. Toda e qualquer ação humana pode ser realizada de forma criativa. Como foi 
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demonstrado nessa pesquisa não é necessário genialidade e nem idade apropriada para 

desenvolver um talento criador. Para ser criador basta ser único. 

Parte das criações dos entrevistados foram registradas e constam em anexo nessa 

pesquisa. A pedido do “Seu Léo”, suas partituras não serão compiladas e a execução de 

uma de suas obras será apresentada no dia da apresentação deste trabalho. Assim 

reiterando que a obra de arte estabelece diálogos de diferentes naturezas a partir do 

olhar do fruidor, convido-os à apreciação das mesmas. Não há como concluir uma 

reflexão que aborde um tema dessa natureza. Assim, como mencionado no início dessa 

dissertação, o tema manterá sua natureza aberta se completando de múltiplas e 

particulares formas em cada um que se permitir interagir com as obras.            
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Dona Olinda, 90 anos, novembro, 2011
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“Seu Léo”, 91 anos, novembro, 2011
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“Dona Rosalina, 92 anos, novembro de 2011 



128 

 

TEXTOS E POESIAS DE MARIA ROSALINA GIANNELLA MARINO 

 

Paisagem da chuva  

Hoje amanheceu chovendo. 

No gota a gota ou na chuva forte sempre parece que será um dia triste, mas 

na verdade, nem sempre é assim, pois a chuva é necessária para a plantação e também 

para o Nordeste, que a recebe com alegria depois de grande estiagem. 

No meu entender o barulho da água que bate na vidraça faz lembrar coisas 

tristes que aconteceram na vida. 

Parece deixar as mãos frias como se tudo acabasse num sonho... 

Mas tudo passa como a chuva e o sol voltará a brilhar aquecendo o corpo e a 

alma. 

(São Paulo, 2008) 

 

Quem sou eu? Qual o sentido da vida? 

A maioria de nós é capaz de se lembrar de uma série de acontecimentos de 

sua vida, mas todos esses episódios são tratados como acontecimentos separados uns 

dos outros. 

Qual seria o fio que ligaria todos e os tornaria parte de uma única história? 

Essa é a grande dificuldade da maioria de nós. Reconhecer qual história se 

formou em nossa vida enquanto passávamos de um acontecimento a outro. 

(São Paulo, 2008) 

 

Gosto de ser gente 

Gosto de ser gente porque minha sina não é se apenas um objeto, mas como 

gente devo fazer história, mostrando minhas possibilidades na construção de um mundo 

que não se faz no isolamento, mas sim com responsabilidade. 

A minha percepção na face do mundo não é de me adaptar, mas de me 

inserir com os outros, longe de influências sociais e culturais que historicamente recebi 

como herança. Como pessoa, gosto de ser gente. Fazendo a história que muito tem a ver 

comigo. 

(São Paulo, 2004) 
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 O tempo é inexorável 

Não há como evitar comparação com o passado, quando são feitos 

confrontos entre o passado e o presente. O tempo modifica tudo para que haja evolução 

e então, como mortais, vemos que é impossível fazer mais do que uma vez a mesma 

coisa da mesma maneira. O tempo é inexorável e por isso não se faz muitas coisas como 

antes, decorrentes do processo de envelhecimento com todos os detalhes e lembranças. 

Com a avaliação geriátrica frequentemente as causas aparentes são 

corrigidas e se obtém sensíveis melhoras. Somos um todo: corpo e alma. Cada pessoa é 

uma só. 

Devemos aceitar as limitações que o tempo traz. 

(São Paulo, 2007) 

 

O corpo 

O corpo, a casa onde você não mora. 

A casa é como se fosse um cofre que guarda objetos valorosos. Ela abriga 

lembranças, sejam elas reprimidas ou não. Possui paredes que ouvem tudo o que está 

dentro dela, principalmente nas dores internas dos seus órgãos. 

O corpo responde que tudo pode ser mudado. Nunca é tarde demais, basta 

assumi-lo como ele é e descobrir suas possibilidades inéditas. Quantos o destroem até 

perderem a vida. Ser é sempre nascer.  

Quando abdicamos a sabedoria renunciamos a individualidade e a liberdade. 

Assim não seremos donos nem da primeira casa que é o nosso corpo. No entanto, 

reencontrar as chaves do corpo é habitar nele, encontrando saúde, vitalidade e a própria 

autonomia. 

(São Paulo, 2008) 

 

Techos de “POETISANDO” (livro publicado em homenagem ao seu nonagésimo 

aniversário) 

 

Sonhos 

Os sonhos, quando estamos acordados, dão sentido à vida. 

Sonhos são emoção, são a possibilidade de transformação dos nossos desejos com os 

recursos que possuímos. 
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Devemos pensar e construir formas de realizar esses desejos. Resistir a traumas, 

compreendendo os acontecimentos dentro da vida. Usar a inteligência para que os 

sonhos continuem existindo. 

Sem sonhos a vida não tem valor, nem prazer. 

Os sonhos dão ânimo. 

Sonhar é pensar, não aposentar a mente. É usufruir a experiência adquirida nos longos 

anos de vida. 

Meu sonho agora, é criar escrevendo, compondo poesias e acrósticos. 

 

 

O agora 

 

Por que alimentar o sofrimento 

No presente? 

Esqueça o que sofreu no passado 

Livre-se da infelicidade 

E dê um viva à liberdade! 

 

Viver é o agora 

Ilumine o seu interior 

Aprofunde-se na verdade 

Mostrando o seu valor 

 

Trovas 

 

I 

Poesia é a essência 

Do perfume que capta e aspira 

É a sensibilidade que encanta 

Num mundo de fantasia 

II 

Como poder esquecer 

Esse amor que envolve 
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Não é aventura nem paixão 

Mas é amor de verdade 

Que aprisiona o coração 

III 

O olhar serene que brota da alma 

É visível e mostra o sentimento 

Que dispensa juras de amor 

E revela a felicidade 

Que brotou no coração 

IV 

O sorriso é o agente da alegria 

O olhar mostra ternura 

A saudade é migalha de felicidade 

Que traz recordação 

Na mais avançada idade 

V 

Não exagere, largue o vício 

Que é uma loucura 

Quantas marcas o tempo deixou 

Pode libertar-se  

Transformar-se na essência do amor 

 

Esquecimento 

 

Esquecimento é preciso 

Quando ameniza a dor 

É boa regra de vida 

Dando assim seu valor 

 

Muitas vezes é necessário 

Também saber esquecer 

Pois assim dessa maneira 

Valoriza o bem viver  


