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RESUMO

Este trabalho é fruto de olhar observador, carregado de curiosidade sobre a

construção do conhecimento resultante da complexa relação interdisciplinar entre a

gerontologia e a arte. Focaliza a experiência de um grupo como fruidor cultural em

contato com a arte.

Compõem as metodologias adotadas no estudo, as vivências acumuladas e a

realização de três encontros em 2007, com participantes do Trabalho Social com

Idosos do SESC de São José dos Campos / SP. Nos encontros houve diferentes

ações buscando a aproximação entre o grupo e a arte. Somam-se ainda as

pesquisas bibliográficas das obras de alguns teóricos.

A arte contribui para o crescimento pessoal dos idosos ao propiciar um

mergulho na busca de sentido para os dilemas sociais e existenciais aos quais estão

sujeitos, permitindo conhecer suas emoções e sentimentos sobre o que é a vida e

seu significado na velhice.

A vivência artística, para os velhos é extremamente estimulante e apropriada,

pois favorece o desenvolvimento de novos relacionamentos, contribuindo para a

inclusão social desses indivíduos.

Palavras-chave: Idoso; Inclusão Social; Fruição Cultural; Arte; Gerontologia.



ABSTRACT

This paper is the result of an observant view, full of curiosity, about the

construction of the knowledge resulting from the complex interdisciplinary relationship

between Gerontology and art. Its focus is the experience of a group who enjoy

culture in contact with art.

The methodologies adopted include the accumulated experience and the

realization of three meetings in 2007, with participants of Social Work with Seniors,

organized by SESC São José dos Campos/SP. In these meetings, different actions

took place, aiming at bringing the group closer to art. Moreover, a bibliographic

research of the works of some theoreticians was carried out.

Art contributes to the personal development of seniors, as it allows taking a

plunge into the quest for the meaning of the social and existential dilemmas to which

they are subjected, thus letting them know their emotions and feelings about what life

is and its meaning in old age.

For the seniors, the artistic experience is extremely stimulating and

appropriated, as it favors the development of new relationships contributing as a

result to social inclusion of these individuals.

Keywords: The Elderly; Social Inclusion; Cultural Fruition; Art; Gerontology.
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EXPERIÊNCIA ESTÉTICA DÁ SENTIDO À HISTÓRIA

A vida só é possível reinventada.
Cecília Meireles
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magens da criança entre os seus familiares, descobrindo a vida, o triste

episódio, a morte de Rubens, o tio materno. Todos reunidos e envolvidos

com sentimentos de dor e tristeza. Os acontecimentos não faziam

sentido para aquela criança. Não tinha consciência das implicações dos fatos

vividos, somente brincava, e corria fazendo barulho.

Como uma mágica repleta de cores e formas, a grata possibilidade de novas

experiências, o envolvimento com o desenho, que registrava objetos, paisagens e

pessoas, as horas passavam sobre vários papéis. Aquele difícil acontecimento

familiar foi reinventado e vivenciado por meio da expressão artística.

Quando deram falta da criança, que não mais incomodava com sua

inquietação, estava horas a fazer desenhos, expressando sentimentos. E ao concluí-

los eram doados ao velho padre amigo da família, à querida avó etc. O hábito de

presentear com desenhos começou nesse momento e passou a ser cultivado no

decorrer dos anos.

Imagens da infância. A criança que se relacionava com a vida e tudo o que

ela oferecia: encantamentos e dificuldades. Tudo era vida, alegria, amor, dor, perda,

solidão, companhia, diversidade de raças e cultura, e diferentes faixas etárias. A

menina observava a vida como ela era: linda em sua pluralidade.

Toda criança nasce com a sabedoria de não discriminar, aceita e sabe

apreciar o diferente. Na minha infância, esses sentimentos puros eram incentivados.

Convivia com pessoas idosas que faziam parte do ciclo de relacionamentos da

família:

• O senhor Carlito, em algumas visitas em determinada época do ano,

propícia para a fruta, chupávamos jabuticabas no pé;

I
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• Padre Candinho, quando visitávamos minha avó Rachide, em Conceição

do Rio Verde – MG, e a família se reunia na casa paroquial para o almoço, a

refeição servida era o famoso “pato com arroz”;

• Minha avó Rachide preparava receitas deliciosas e punha-se a encher

nossos pratos buscando a certeza de que todos estavam satisfeitos;

• Minha avó Lucília tocava hinos e músicas cívicas ao piano para cantarmos;

• Saudosa dona Isaura! Momentos maravilhosos passei em sua companhia

na juventude. Deixava de passear com amigos da minha idade para passar a

tarde em sua casa, conversando sobre política e outros assuntos, enquanto

bebíamos suco de groselha.

Cresci em meio a esses referenciais de velhice. Adulta, construía laços de

relacionamento com pessoas bem mais velhas.

A minha história foi pautada pela presença de pessoas maravilhosas. Esses

seres, conhecidos como “velhos”, me marcaram. Acredito que aprendi com eles que

o envelhecimento humano é mais uma das boas etapas da dádiva divina que é a

vida.

Essas lembranças vêm marcadas por sensações diferentes: generosidade,

sabedoria, alegria de viver, resiliência, persistência, vitória, dor, perdas, sentimento

de coletividade etc. O que é a vida senão o que fazemos com ela, apesar da dor, do

sofrimento, das doenças, da falta de dinheiro, das injustiças?

Vida. A história de nossa trajetória no mundo. Apreensão de uma existência, a

maneira como vivemos tentando compreender e aceitar ou não os fatos que nos

sobrevêm. Compartilhamos a vida. O homem é um ser solidário, que constrói saber

por meio das próprias experiências e aprende também com o viver dos semelhantes.

Experiências vividas, relacionamento com a vida e com o outro. Expressamos os

pensamentos e os sentimentos com aqueles que fazem parte da mesma condição

humana.



13

A história do ser humano tem como premissa as atribuições de sentidos a

tudo e a todos que o cercam. Significações mais amplas e complexas como a da

própria vida, permitindo ao homem construir seu modo único de olhar e ressignificar

a existência. A linguagem artística é modo singular de o homem refletir a presença

no mundo.

A história da civilização humana é registrada pela forma como o homem

expressou e interpretou, por meio da arte, o mundo em que vivia. A construção

desse conhecimento, portanto, veio muito antes da palavra escrita. As imagens

pintadas nas cavernas pelo homem primitivo não se referiam somente ao que era

visível naquele mundo, mas também ao espiritual e ao invisível.

A arte se manifesta em todos os ciclos etários do homem: na criança, no

adolescente, no adulto e no idoso. Importante meio de expressão e facilitadora do

processo de descobrir e entender a vida. O presente trabalho está interessado nas

ressonâncias e fruições1 dos idosos ante uma obra de arte, por meio de um trabalho

de mediação2. Encontramos fatos que ocorrem de forma semelhante em outras

faixas etárias: desenvolvimento do conhecimento cultural e percepção artística,

maior compreensão e aceitação da própria história de vida (aprimorando a auto-

estima).

O trabalho de mediação, desenvolvido junto ao idoso, tem características que

contribuem para a observação do processo do envelhecimento humano e esclarece

como a arte, presente na vida do indivíduo que envelhece, favorece a construção da

cidadania desse sujeito, propicia a reflexão sobre a existência humana e dá

significado a essa nova fase existencial.

                                                          
1 Rossi (2003, p.17), ao considerar a expressão “apreciação significativa” utilizada pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (1997), escreve que o termo fruição é priorizado mais à frente neste
documento, no qual trata a fruição como apreciação significativa da arte e do universo a ela
relacionado. Tal ação contempla a fruição da produção do aluno e da produção histórico-
social em sua diversidade.
2 Martins (1998, p.77) considera que a mediação é uma tarefa que, quando criadora, pode ampliar a
potencialidade de atribuição de sentido à obra, por um fruidor tornado mais sensível.
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A apropriação da cultura e as reflexões possibilitadas pela abrangência da

arte sensibilizam e tocam o homem de forma especial, estabelecem novas maneiras

de entender e se relacionar com a própria vida. Existem realidades que levam a

pensar em aspectos interdisciplinares existentes entre as duas fontes de estudos. A

arte contém a generosidade de articular outros saberes: sociais, políticos, científicos,

fisiológicos, psicológicos e filosóficos – contribuições enriquecedoras quando se

pensa na vida e na condição humana.

A arte contribui fortemente com a nova maneira de pensar o envelhecimento

humano desenvolvida pela Gerontologia, ciência da modernidade, que estuda a

velhice na perspectiva do ser que envelhece, acreditando que envelhecer é evoluir.

Envelhecer não significa necessariamente perda de forças, funções ou vitalidade. É

processo de enriquecimento psicocultural a partir da descoberta de novas

qualidades ou aperfeiçoamento de outras já existentes. A escritora Cora Coralina (84

anos), ao ser indagada “que idade a senhora tem?”, respondeu: “Eu tenho todas as

idades: eu tenho a idade da adolescência, da maturidade e da velhice”.

A minha história de evolução começa com as interfaces das experiências

vividas no curso de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Elas me

propiciaram trabalhar dez anos como arte educadora, na rede pública e particular de

ensino. Em 1997, aprovada por concurso, passei a trabalhar o módulo de artes

plásticas no programa SESC Curumim, que atendia a crianças de 7 a 12 anos. Na

mesma época, desenvolvi com o público de idosos o “Atelier Livre de Aquarela” e

outros trabalhos, sempre envolvendo as artes plásticas.

O SESC – Serviço Social do Comércio de São Paulo é uma instituição que

propicia aos seus funcionários boas oportunidades de aprimoramento. Atuando

como coordenadora do Programa Trabalho Social com Idosos, tenho sempre a

facilidade de fazer cursos, treinamentos e seminários de capacitação. Em dois

treinamentos, pude conhecer o trabalho que Mirian Celeste Martins realiza de arte

educação junto ao público e também por meio de curadorias a museus e

exposições.
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Em 2001 surgiu a oportunidade de cursar, como aluna especial, a disciplina

“Mediação Arte / Público: possibilidades e limites na formação de fruidores / leitores

dos signos cognitivos”, que faz parte do curso de Pós-Graduação de Artes Plásticas

na UNESP. Ao final, todos os alunos desenvolveram trabalhos com públicos

específicos. Escolhi o segmento idoso.

O envolvimento com o exercício de pesquisa foi gratificante e tive a satisfação

de ver o meu depoimento, em relação à experiência vivida na época, descrita no

livro Mediações: Provocações Estéticas3. A reflexão feita na ocasião foi registrada

por Martins: “Compartilhar dos diversos olhares, observar e aprender com as

diferenças humanas, é uma experiência singular. Tive o privilégio de ouvir quatro

pessoas, falando a partir de uma mesma imagem, e que delícia constatar a riqueza

de informações obtidas. Não é meu objetivo estabelecer comparações e nem

priorizar idéias, somente constato com felicidade a grandeza do ser humano.

Acredito compreender um pouco melhor que o trabalho de mediação só é possível

quando o respeito e a valorização do sujeito são levados a sério. E o quanto esse

trabalho pode contribuir para o crescimento de cada indivíduo. Prosseguir e dar

oportunidade para que pessoas se encontrem e cresçam faz dele um caminho de

reflexão e encontro precioso entre o artista, a obra de arte e o fruidor”. (2005, p.90).

Sempre aberta para buscar novos caminhos, senti a necessidade de obter

mais conhecimentos para realizar o trabalho no qual estava envolvida, obtendo bons

resultados. Surgiu, a oportunidade de ingressar no Programa de Pós-Graduação em

Gerontologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no qual foi possível

dedicar mais tempo para observar o idoso e seu universo.

A vivência acumulada e narrada, tais como a experiência em 2001 no Instituto

de Arte da Unesp, e a pesquisa de campo em 2007, junto a um grupo de mulheres

freqüentadoras do SESC São José dos Campos, somadas à leitura das obras de

alguns teóricos como Maria Helena Rossi, Mirian Celeste Martins, Gisa Picosque,

Alice Dutra Pillar, Ernest Ficher, Alberto Manguel, Michael Parsons, Anita

                                                          
3 O trabalho de pesquisa de campo orientado pela professora Mirian, e realizado pelo grupo de alunos
do 2º semestre de 2001 da disciplina “Mediação Arte / Público”, faz parte do livro Mediação:
Provocações Estéticas (2005), publicado pelo Instituto de Artes da Unesp, analisando as
possibilidades e os limites na formação de fruidores / leitores dos signos artísticos.
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Liberalesso Neri, Simone de Beauvoir, Elisabeth Frohlich Mercadante, Beltrina Côrte,

Ecléa Bosi, Marcelo Salgado, José Carlos Ferrigno e outros, foram importantes para

a realização deste estudo, que teve como principal objetivo a aproximação, por meio

da mediação, dos idosos com a arte e a realidade social.

Em O Trabalho Social com Idosos: Um olhar sobre a velhice, encontram-se

reflexões sobre o envelhecimento humano na perspectiva do ser que envelhece. É

olhar diferenciado e comprometido com o idoso, construído a partir do curso

oferecido pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da PUC-SP e

também pelo engajamento com o trabalho desenvolvido pelo SESC-SP, denominado

Trabalho Social com Idosos. Traz um breve histórico sobre o programa, pioneiro no

Brasil, e descreve a experiência iniciada em 1963 e o contexto social dominante na

época. Busca maior compreensão sobre a complexidade das questões vividas pelo

segmento idoso.

Com o tema A contribuição da arte em uma experiência, observa-se como a

arte sempre esteve presente na humanidade, tornando-se necessária a sua

sobrevivência por facilitar o encontro do homem consigo mesmo e com a vida.

Relata a vivência adquirida no Instituto de Arte da Unesp em 2001, bem como a

importância e contribuição desse exercício inicial para o presente estudo.

As ressonâncias dos diferentes olhares, mostra as experiências com as artes

plásticas, vividas por um grupo de senhoras freqüentadoras do Trabalho Social com

Idosos no SESC São José dos Campos / SP.

Finalmente, em A pessoa idosa e suas características como fruidora de arte,

faz-se reflexão sobre o que foi vivenciado, analisando as experiências das idosas, as

experiências que eu tive e também as observações resultantes da soma das

diferentes etapas de construção da pesquisa. O idoso é analisado como ser cultural,

que construiu uma história com momentos de alegria e de tristeza, experimentou

sentimentos de vitória e de derrota, organizou todo esse processo, de forma a dar

sentido e razão à vida. Em síntese, demonstra a urdidura de uma teia de

significados, interpretando a existência humana.
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Se observar a mim mesma, o meu envolvimento com a pesquisa e a

existência humana, constatarei que mudanças significativas aconteceram. Ocorreu a

quebra de paradigmas, rompendo conceitos preestabelecidos e dando outro

significado ao meu olhar sobre o envelhecimento. Novas reflexões surgiram,

contribuindo com o trabalho que realizo junto ao segmento idoso. Fatos que marcam

a minha vida! Humanos idosos que possuem a generosidade de quem muito viu e

viveu. Histórias de “velhos”... Escuto-as com atenção desde a infância e juventude.
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PRIMEIRA MEDIAÇÃO

TRABALHO SOCIAL COM IDOSOS: UM OLHAR SOBRE A VELHICE

Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida a minha face?

Trecho do Retrato de Cecília Meireles
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empo de vida. Tempo de velhice. O envelhecimento humano, a

delimitação do período de existência dos indivíduos sobre a terra,

definido entre nascimento e morte, base da expectativa média de

vida da população. Definimos os que ultrapassam a idade média de vida como

“velhos”.

Por muito tempo, uma das percepções de velhice que se apresentavam em

nossa sociedade era caracterizada por uma experiência de vida quase sobrevivida a

fatos e realidades difíceis, que tornavam o envelhecimento fatídico período a alguns

seres humanos destinado. A atenção era voltada às limitações que se apresentavam

e as perdas físicas, psicológicas e sociais associadas à idade avançada.

Essa etapa da vida é marcada pela diminuição da renda financeira, com a

chegada da aposentadoria, o que representa declínio do status econômico e social.

Período difícil, agravado pelas limitações individuais físicas e psicológicas,

resultando no isolamento do cidadão da sociedade. A reflexão sobre o tempo de

velhice e a complexa realidade do envelhecimento humano conduz às

considerações de Medeiros, ao observar os estudos de Joel Martins:

O professor, ao pensar o processo de envelhecimento e a velhice, pensa o
tempo. Não apenas o tempo linear, segundo o qual contamos dias, meses e
anos, mas o tempo interno em que recolhemos nossas experiências. Um
tempo vivido. Um tempo que pertence a cada um e é intransferível. A falta
de compreensão sobre a existência desses dois tempos talvez seja a
responsável pelo olhar “apreensivo” dos velhos que não conseguem provar
que sua vida é mais que uma seqüência de anos e de acontecimentos. Que
sua vida não foi apenas o que viveu “naquele tempo”, sua vida continua, e
sua história pessoal se cruza com histórias coletivas; ele, “o velho”, tem
ainda muito a dizer. Lamenta apenas que a rapidez do tempo externo,
muitas vezes, não permita a emergência do que foi acumulado, guardado
cuidadosamente e que, finalmente, para seu proprietário é efetivamente sua
vida, nada mais que sua longa vida. (1998, p.9).

Ao considerar a existência dos dois tempos, a velhice é visualizada de

maneira mais complexa e abrangente. Ressalta-se mais realisticamente alguns

aspectos do fenômeno. O tempo passa a ter outro significado, que dá sentido à

existência humana. O contato com a história existente no processo vivido ultrapassa

os limites do corpo marcado pelo tempo que passou. O tempo tem outra dimensão

T
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ao resgatar a humanidade dos seres viventes. O corpo marcado pelo tempo mostra

o significado de um tempo não visível, mas cada vez mais presente na sociedade.

O envelhecimento populacional mundial vem aumentando consideravelmente,

especialmente em nosso país. Conquistas e avanços das ciências médicas,

progresso nos tratamentos de doenças fatais, evolução na criação de ações de

caráter preventivo, agindo com maior eficácia no cuidado aos idosos atendendo à

sua fragilidade física concorrem significativamente para o crescimento da oferta de

equipamentos adequados para o suporte desse setor da sociedade.

O estudo do envelhecimento humano é ciência da modernidade,

especialmente a Gerontologia, interessada na descrição singular e no entendimento

das subjetividades inerentes ao processo de envelhecimento e das alterações

biológicas, psicológicas, sociais e culturais. Ciência atenta ao surgimento das

características que vêm se apresentando com o tempo, observa as diversas

possibilidades de velhice na sociedade, no potencial das experiências acumuladas

através dos anos, considerando que o velho continua com capacidade para o

desenvolvimento pessoal e social.

Aumenta no mundo o número de estudiosos interessados pelo

envelhecimento humano. Profissionais e voluntários que se mobilizam para esse tipo

de atendimento, surgindo uma rede de apoio capaz de oferecer cuidados e serviços

especializados exigidos. Quando refletimos sobre as ações desenvolvidas no

decorrer das últimas décadas no Brasil com a população idosa é necessário redigir

um pequeno histórico do envolvimento do SESC-SP com esse público.

Em 1963, o SESC começou a desenvolver programas educacionais com

idosos. Na ocasião, o cenário que se apresentava para a população que envelhecia

não era animador. As poucas ações sociais existentes no país para os velhos eram

de natureza assistencialista. Ou seja, as ações sociais que existiam para esse

público até então serviam somente para suprir carências básicas, como forma de

minorar o sofrimento decorrente da miséria e da doença. Confundiam-se com a

caridade e, na maior parte, efetivavam-se a partir de instituições asilares, mantidas
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pelo Estado ou congregações religiosas, com a finalidade exclusiva de garantir a

sobrevivência física do idoso.

A sociedade, naquela década, não oferecia alternativas de convivência e

participação física e mental para o idoso não fragilizado. A inexistência de políticas

governamentais para melhorar a qualidade de vida dos idosos, as precárias

condições culturais em prol de um envelhecimento sadio, as baixas aposentadorias,

a inadequação das cidades às condições físicas, as dificuldades de acesso a

programas de cultura e lazer, foram inevitáveis para o confinamento dos velhos,

gerando sentimentos de solidão, insegurança e outros problemas psíquicos.

Com a proposta de olhar o envelhecimento humano pela perspectiva do ser

que envelhece, acreditando na possibilidade do homem viver outros modelos de

velhice, nas mediações do SESC Carmo / SP iniciou-se o primeiro grupo de

convivência. Recebeu o nome de “Carlos Malatesta”, em homenagem ao assistente

social, precocemente falecido, que havia começado a organizar o grupo, por meio de

convites a comerciários aposentados que continuaram a fazer refeições no amplo

restaurante daquele centro social, e que ali permaneciam após o almoço, sem

alternativas de preenchimento do tempo livre.

Ao mesmo tempo, aposentados das mais diversas profissões foram também

convidados por técnicos do SESC, enquanto aguardavam nas filas dos institutos de

previdência o momento de receber o salário. Idosos moradores da mesma região

também foram atraídos para as reuniões, e com o tempo outras atividades

começaram a ser desenvolvidas, na comemoração de aniversário dos participantes,

bailes, festas de diferentes naturezas, além de jogos de salão. Durante os primeiros

meses de funcionamento, o grupo “Carlos Malatesta” foi exclusivamente masculino,

mas, aos poucos, as esposas dos participantes foram a ele se incorporando e, hoje,

como ocorre com todos os demais núcleos de Terceira Idade do país, as mulheres

representam ampla maioria, fenômeno conhecido como feminização da velhice.

Nos anos 60 e 70, o SESC-SP incentivou a criação de grupos de convivência

em outras unidades, a fim de um número maior de idosos enfrentar marginalização e

ter a oportunidade de estabelecer vínculos de amizade, compartilhando
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preocupações, angústias, sonhos e desejos com aqueles que viviam problemática

semelhante. Na proposta de trabalho do TSI – Trabalho Social com Idosos, os

grupos de convivência respondem à necessidade básica do ser humano em

qualquer fase da vida. A partir do modelo criado pelo SESC-SP, atualmente milhares

de núcleos dessa natureza se espalham por todo o país, abrigados em entidades

públicas, como prefeituras, órgãos estaduais e em instituições particulares.

A partir da década de 80, o SESC-SP, atento às mudanças da sociedade e

diante das exigências do “novo idoso”, incentivou a criação das Escolas Abertas da

Terceira Idade, após a constatação da necessidade da atualização de conhecimento

para que os mais velhos pudessem adquirir melhores condições de acompanhar as

transformações políticas, econômicas e culturais de uma sociedade cada vez mais

complexa e veloz. A Escola Aberta para a Terceira Idade do SESC-SP fundamenta-

se na teoria da educação continuada, que postula o direito, a possibilidade e a

necessidade que tem o ser humano de se educar ao longo de toda a vida. Essa

iniciativa estimulou, nos anos seguintes, a formação das faculdades abertas para

idosos, em inúmeras instituições privadas e públicas de ensino superior, hoje

presentes também em todo o Brasil.

O trabalho do SESC-SP atende às dificuldades dos idosos de integração na

sociedade, na qual se entende a aposentadoria como tempo de lazer, mas que não

oferece condições de participação em atividades que possam preencher o enorme

vazio provocado pelo desligamento profissional. Além disso, raras são as empresas

que se preocupam em preparar os trabalhadores para essa etapa da vida. Na

perspectiva de prevenção dos malefícios advindos do isolamento e da inatividade

dos aposentados, também os inovadores projetos de preparação para a

aposentadoria, criados nos anos 80, representaram marco importante na história do

Trabalho Social com Idosos do SESC-SP.

Na área preventiva para a saúde do idoso, a entidade inovou mais uma vez,

ao desenvolver programas de atividades físicas para a faixa etária, inclusive na área

esportiva, acompanhando as novas propostas da medicina no tratamento e na

prevenção das patologias típicas do envelhecimento. O SESC-SP considera a
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atividade física imprescindível instrumento de prevenção e manutenção da saúde do

corpo e da mente, além de importante interação social.

Os encontros regionais, estaduais e nacionais de idosos organizados pelo

SESC-SP, com temáticas social, cultural e política, têm contribuído para

conscientização das pessoas idosas no que se refere aos problemas específicos e

nos que afetam a sociedade. Os eventos ajudaram na formação de lideranças que

hoje compõem os conselhos municipais e estaduais de idosos, além do Conselho

Nacional dos Direitos do Idoso e de outras instituições de defesa da cidadania.

Os seminários realizados pelo SESC-SP, dirigidos aos técnicos da

gerontologia e a todos os interessados pelo trabalho com velhos, vêm incentivando a

pesquisa e a reflexão sobre a prática cotidiana, na perspectiva do contínuo

aperfeiçoamento profissional. Assim como a revista “A Terceira Idade”, editada

desde 1988, uma das primeiras e principais publicações brasileiras do gênero. Ela

tornou-se importante espaço para a divulgação de investigações gerontológicas, e é

referência nacional como fonte de consulta para trabalhos no campo do

envelhecimento.

Ao compartilhar idéias e ideais sobre o envelhecimento humano trabalhados e

difundidos pelo SESC São Paulo, a Unidade Operacional do SESC São José dos

Campos começou a desenvolver ações com a comunidade local, para a formação

cultural, social e recreativa dos idosos. Formou o primeiro Centro de Convivência da

Terceira Idade do Cone Leste Paulista.

A iniciativa pioneira ocorreu em agosto de 1976, com a formação de um grupo

que reunia aposentados que utilizavam os serviços de odontologia, colônia de férias,

atividades de leitura e recreação. A crescente freqüência dos aposentados e os

resultados do Trabalho Social com Idosos em outras unidades tornaram-se a base

do Centro de Convivência da Terceira Idade Nova Era, que tinha por finalidade

reunir pessoas de ambos os sexos, maiores de 45 anos, sem distinção de cor, raça,

ideologia política e credo religioso, em caráter associativo.
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Com o surgimento do grupo Nova Era em São José dos Campos, novos

grupos de idosos foram sendo formados nas cidades da região. Muitos passaram a

solicitar trabalho de assessoria técnica. A aceitação da proposta foi tão positiva, que

o atendimento chega a atingir 27 Centros de Convivência da Terceira Idade,

localizados em 20 municípios, sendo 24 grupos em cidades que não possuem sedes

do SESC-SP. A GETI – Gerência de Estudos e Programas da Terceira Idade do

SESC São Paulo – orienta as unidades do SESC de São José dos Campos e

Taubaté no trabalho de assessoria aos Centros de Convivência da Terceira Idade

pertencentes a diferentes cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Alto do Tietê.

Eles estão distribuídos da seguinte maneira: São José dos Campos, Caçapava, Mogi

das Cruzes (dois grupos), Jacareí, Suzano, São Sebastião (dois grupos),

Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba, Santa Isabel, Guararema, Itaquaquecetuba,

Ferraz de Vasconcelos, Taubaté (dois grupos), Cruzeiro (dois grupos), Cachoeira

Paulista, Lorena (dois grupos), Guaratinguetá (dois grupos), Pindamonhangaba e

Cunha.

Os centros de convivência, local de reunião dos grupos, têm como base as

atividades de lazer e sociais: bailes, comemoração dos aniversariantes, almoços e

jantares de confraternização. Organizam também atividades educativas: palestras,

seminários, ciclos reflexivos; esportivas e recreativas: jogo para a terceira idade,

dança, hidroginástica, ginástica, caminhadas; filantrópicas: visita a asilos, campanha

do agasalho, campanha de arrecadação de alimento; turismo social: excursões,

passeios cultuais e encontros regionais.

A unidade de São José dos Campos, por meio do TSI, realiza no Cone Leste

Paulista as seguintes atividades voltadas à Terceira Idade: seminários para a

capacitação de profissionais e lideranças; reuniões técnicas para informar e orientar

os presidentes e diretorias dos grupos; Encontro Regional Festival da Experiência,

com atividades físicas, esportivas e culturais para a integração dos grupos do Cone

Leste Paulista; Semana do Idoso, com realização de atividades especiais em

comemoração ao Dia do Idoso e encontros regionais, estaduais e nacionais.

O SESC São José dos Campos assessora o CCTI “Nova Era” na cidade onde

se encontra essa unidade operacional. Atendendo também às cidades de Caçapava,
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com o grupo “Viva a Vida”; Jacareí, com “Reflorir”; Guararema, com “Manhãs de

Sol”; Santa Isabel, com “Nova Esperança”; Suzano, com “Florescer”; Mogi das

Cruzes, com “Renascer” e “Campestre”; Caraguatatuba, com “Estrela do Mar”; São

Sebastião, com “Polvo” e “Pontal da Cruz”; Ilhabela, com “Vila Bela”; Ferraz de

Vasconcelos, com “Encontro com as Estrelas”; Itaquaquecetuba, com o “CCMI

Promoção Social”; Ubatuba, com “Plenitude da Vida”.

Grupos em que se encontram pessoas idosas que aproveitam cada segundo

do tempo livre em benefício do desenvolvimento como cidadãos, com nova atitude

diante do envelhecimento, desfrutando da vida com a consciência da necessidade

de hábitos alimentares saudáveis, praticando exercícios físicos e participando de

programas que favorecem o convívio social.

A participação da pessoa envelhecida cresceu e ganhou força, alcançando

conquistas que geraram novas políticas sociais. Com a transformação da velhice,

ocorreram significativas mudanças na realidade de vida da pessoa idosa e grande

transformação nos dados estatísticos da realidade nacional do idoso.

ários ramos das ciências estão interessados no envelhecimento

humano. A velhice ganhou outra dimensão e preocupação social. A

Gerontologia faz parte da modernidade, no que diz respeito às

mudanças de paradigma, da visão desse homem que envelhece e de sua

significação existencial no mundo, especialmente quanto aos conceitos de

complexidade e interdisciplinaridade. A compreensão da velhice na sociedade

contemporânea implica o reconhecimento da sua dimensão histórica e social. A

Gerontologia é o campo multidisciplinar e interdisciplinar que se interessa pelo

estudo do envelhecimento, da velhice e dos idosos. Segundo Neri:

A utilização de novos modelos de tempo pela gerontologia é uma importante
exemplificação da tendência de integrar conceitos da física, da biologia, da
psicologia e da sociologia, superando os conceitos correntes sobre a
influência do tempo físico, biológico, psicológico e social sobre o
envelhecimento e o desenvolvimento. (1995, p. 29).

Existe hoje apelo convidativo para o envelhecimento. O desejo de prolongar a

juventude e envelhecer com boa qualidade de vida individual e social tem sido mais

V
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uma das preocupações da população e dos profissionais e estudiosos. O indivíduo

que entende o envelhecimento como o equilíbrio entre as limitações adquiridas com

o decorrer do tempo e potencialidades desenvolvidas em decorrência da mesma

vivência adquirida, usa os aspectos da nova realidade a seu favor, o que lhe

possibilita gozar existência agradável, mesmo considerando perdas inevitáveis ao

longo da vida.

O equilíbrio entre as duas forças revela a sabedoria de ter perante a vida uma

postura seletiva, evitando desgastes desnecessários, organizando as competências

comportamentais decorrentes do envelhecimento com as perdas inerentes ao

mesmo processo. Com isso, hoje, é notória maior presença de idosos nos espaços

públicos.

No entanto, a nova postura de vida não é conseqüência somente do aumento

demográfico, mas fato decorrente da nova mentalidade dessas pessoas. Movidas

pelo desejo de viver intensamente, tornaram-se mais participativas na sociedade,

contribuindo nas discussões sobre problemas do bairro, da cidade e da sociedade.

Beauvoir é mais contundente ao dizer:

Quando compreendemos o que é a condição dos velhos, não podemos
contentar-nos em reivindicar uma ”política da velhice” mais generosa, uma
elevação das pensões, habitações sadias, lazeres organizados. É todo o
sistema que está em jogo, e a reivindicação só pode ser radical: mudar a
vida. (1990, p.665).

Dentro da nova perspectiva de velhice, os idosos mobilizaram-se na busca da

defesa de seus direitos. Importantes conquistas foram alcançadas a partir da

conscientização do segmento idoso, interessado no desenvolvimento de novas

ações que resultaram na organização de Conselhos Municipais, Estaduais e

Nacionais dos Direitos do Idoso. Conseqüência dessa evolução é o reconhecimento

por parte da classe política à importância dos cidadãos mais velhos. Nos processos

eleitorais, por exemplo, seu voto tem sido intensamente disputado.

O desejo de participar colocou o idoso como sujeito social. A sociedade

começa a olhar para o velho como protagonista da sua história, possuidor de muitas

riquezas a serem aproveitadas pela comunidade na qual está inserido, e como
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agente contribuinte e ativo no engajamento coletivo da humanidade no processo de

construção social. E, também, como possuidor de tempo livre, é percebido como

indivíduo capacitado para transmitir conhecimento a outras gerações. Muitos sujeitos

envelhecidos se encontram envolvidos com trabalhos voluntários junto à

comunidade, fazendo grande diferença na qualidade de vida de outros indivíduos,

que fazem parte de grandes contingentes desfavorecidos e discriminados.

As experiências vividas e saberes acumulados são ganhos que podem

propiciar a exploração de novas identidades, realização de projetos abandonados

em outras épocas da vida, além do estabelecimento de relações sociais mais

eficazes. Ao observar os relacionamentos construídos entre os jovens professores e

alunos da terceira idade que integram o trabalho desenvolvido pelo SESC-SP,

Ferrigno ressalta vários aspectos de como se dá a co-educação entre diferentes

gerações. Constata que os dois grupos de diferentes faixas etárias crescem com a

convivência, aprendendo um com o outro, por meio das trocas de conhecimentos.

Chamou a minha atenção, entre as suas observações, as considerações que fez

sobre as contribuições do público idoso como referenciais de velhices para os seus

jovens professores. Ele observa:

1) a educação para o envelhecimento em que o velho aparece como
modelo a ser seguido ou evitado, dependendo do seu grau de sucesso em
viver satisfatoriamente esse período da vida; e 2) a transmissão da memória
cultural e de valores éticos fundamentais. (2003, p 157).

O idoso, como transmissor do patrimônio histórico de sua geração para outra

adquire postura e status social que fovorecem e incentivam o bom funcionamento da

memória. Ecléa Bosi, em seu livro Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos, ao

abordar as questões ligadas à memória, relata experiência equivocada de como

trabalhar a memória do idoso, mas ressalta como pode ser eficaz a utilização da

memória adequadamente,

O Dr. Holbrok, de Nova York, treinou um velho com exercício diário de duas
horas (uma pela manhã, outra à tarde) para que ele se lembrasse cada
tarde dos acontecimentos do dia e ainda na manhã seguinte. Depois,
treinou-o para reter dez nomes de celebridades por semana, versos,
sílabas, o número da página de um livro... Pobre velhinho! Comenta William
James: “Tanta tortura e não vejo como teria melhorado sua memória”. A
tenacidade diminui com a idade; só a associação e a meditação a
acrescem. No entanto, pensamos que não se trata do exercício em si, mas
da atenção do outro, da agradável sensação de ser ouvido que estimulava a
reter fatos tão insignificantes para ele. (2003, p. 82).



28

Sem dúvida, a oportunidade de ser ouvido é para o idoso fonte de estímulo e

desenvolvimento. A memória está no meio social. Além de contribuir para o seu bom

empenho, traz à tona a história cultural de sua vida, que pode ser articulada com

fatos políticos e históricos de épocas passadas e da presente, tomando-se dimensão

maior de conhecimentos e informações. Focar a soma de acontecimentos que

envolvem a existência é exercício que articula a auto-imagem; repensar momentos

de vitórias e dificuldades vividas gera o prazer de ter vivido e construído uma

história.
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SEGUNDA MEDIAÇÃO

A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE EM UMA EXPERIÊNCIA

Mas, a menos que ela queira ser infiel à sua função social, a arte
precisa mostrar o mundo como passível de ser mudado.

E ajudar a mudá-lo.
Ernest Fischer
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arte como possibilidade de pensar e sentir a vida, facilitadora no

processo da expressão humana, tem a propriedade de alcançar

dimensões ocultas e aparentemente inatingíveis. Está presente na

vida do homem desde o início de sua história sobre a terra, registrando

pensamentos, ansiedades e desejos, também fatos políticos e sociais que

contribuíram para a construção da história da humanidade. Fischer faz a seguinte

consideração:

[...] Toda arte é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade
em consonância com as idéias e aspirações, as necessidades e as
esperanças de uma situação histórica particular. Mas ao mesmo tempo a
arte supera essa limitação e, de dentro do momento histórico, cria também
um momento de humanidade que promete constância no desenvolvimento.
(2002, p.17).

A obra de arte revela novo conhecimento do mundo, que não é lógico e

racional, mas intuitivo, concreto e imediato. A leitura e a interpretação artística

nascem do diálogo do leitor com a obra, que se dá em tempo e espaço específicos.

A construção do saber acontece de forma viva, única e criativa. Com a linguagem da

arte, o homem revela a realidade oferecida pelo mundo em algo significativo. Para

Pillar: “Isso porque o olhar artístico não é um olhar passivo que recebe e registra a

impressão das coisas. É um olhar construtivo”. (2006, p.17).

Não há somente uma leitura, mas múltiplas leituras. Cada observador oferece

a sua contribuição, pois todo espectador ante uma obra de arte não é ingênuo. Ele é

portador de repertório pessoal marcado fortemente pelo lugar social em que vive. A

ressonância desse olhar está comprometida com o passado, experiências e época

histórica do observador. Mas não existe uma única visão, única forma de olhar, pois

a diversidade humana nos capacita com a complexidade de possibilidades dos

diferentes olhares sobre um mesmo objeto. Para Geertz: “[...] o que o homem é pode

estar tão envolvido com onde ele está, quem ele é e no que ele acredita, que é

inseparável dele”. (1989, p.26).

A arte como meio de possibilitar ao homem tornar-se integrado à realidade da

existência humana, como passo do indivíduo para a plenitude. A obra de arte, para

ter esse efeito, apresenta modo novo de ver a realidade, porque ela não se refere

A



31

necessariamente ao que de fato existe. A arte não representa somente o mundo

como ele é, mas como poderia ser. Ela não tem a obrigação de explicar nada, não é

discurso lógico, e não explica nada por conceitos. Martins assinala:

Vale ressaltar, novamente, que cada um vê e vive os fatos à sua maneira,
não significando que todos que viveram a mesma época ou os mesmos
acontecimentos os tenham visto, vivido, sentido e interpretado da mesma
forma. Como diz o velho provérbio, “cada cabeça, uma sentença”. (1998, p.81).

Com essa premissa e a experiência acumulada trabalhando como arte

educadora em escolas públicas e particulares, somadas à oportunidade de ampliar

conhecimentos ao atuar no Programa Trabalho Social com Idosos do SESC São

José dos Campos, abriram-se diante de mim novas portas para a reflexão sobre a

relação do idoso com a arte. Motivada pela diversidade existente no universo

individual de cada observador ante uma obra de arte, busquei, em determinada

etapa, aprimoramento em um curso4.

Na ocasião, os alunos que freqüentavam o curso possuíam atuação

profissional e formação acadêmica diversificada. Cada um se dedicou a fazer um

exercício de pesquisa como mediador, com público específico. Uma jovem trabalhou

com um grupo de portadores de necessidades especiais auditivas; outra jovem

atuou com pessoas que passavam na rua frente a uma obra de arte pública; uma

professora realizou a pesquisa com os alunos da rede pública de ensino etc.

A minha tarefa na época foi realizada com três senhoras que, na ocasião,

impressionaram muito ao fazer viagens discursivas a partir da mesma obra de arte.

As três presentes e atuantes no Programa Trabalho Social com Idosos desenvolvido

pelo SESC São José dos Campos. Duas senhoras dedicaram-se a vários estudos e

palestras com idosos; a outra fazia parte da diretoria do grupo Nova Era. A escolha

se deu observando os seguintes critérios: mulheres (sujeitas às mesmas questões

sociais), idade média de 60 anos, diferentes interesses e formações, moradoras da

mesma cidade, não ter conhecimento prévio do trabalho e nem do artista

selecionado.

                                                          
4 Participação como aluna especial da disciplina Mediação Arte / Público, sob a orientação da Profª.
Drª. Mirian Celeste Ferreira Martins, no segundo semestre de 2001, no Instituto de Artes da Unesp da
cidade de São Paulo.
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Com a concretização das propostas dos alunos, no final do curso todos

estavam atônitos com o material, maravilhados com as construções possíveis.

Constatou-se, nessa ocasião, a riqueza dos relatos e vivências obtidas. A

experiência vivida pelo grupo foi devidamente registrada por Martins:

Este trabalho é fruto do envolvimento e compromisso despertado pela
disciplina Mediação Arte / Público: possibilidades e limites na formação de
fruidores / leitores dos signos artísticos, ministrada no segundo semestre de
2001. O trabalho coletivo, como registro da história vivida, aponta as
fronteiras e horizontes do exercício de pesquisa e envolveu um encontro de
mediação entre obras escolhidas com públicos diversos, recolhidos como
entrevistas. As escolhas e suas justificativas, o olhar dos entrevistados e
dos entrevistadores convidam para olhar os bastidores desta pesquisa, que
trouxe ao grupo de participantes, no momento da produção dela e de seu
registro, o reolhar de sua própria ação mediadora. (2005, p. 58).

O envolvimento com o exercício de pesquisa e as várias reflexões

possibilitadas pelo trabalho do grupo de alunos com a ação propositora do encontro

do público com a arte consolidaram a certeza e a importância desse momento entre

o observador e a obra de arte e as contribuições e aproximações possíveis ao

homem na busca de significados que definam a sua existência. Manguel descreve o

encontro do homem com a arte, como momento de gratidão e prece,

Quando nos confrontamos com uma obra de arte, essa talvez seja a nossa
única reação possível: o equivalente a uma prece de gratidão por nos
permitir, com nossos sentidos limitados, um número infinito de leituras, que,
para o nosso maior proveito e alegria, trazem a possibilidade de
esclarecimento. (2001, p. 55).

O grupo de alunos de 2005 e a professora refletiram sobre o que é Mediação

e registraram várias experiências ocorridas desde o início, quando a matéria era

ministrada no Instituto de Arte da Unesp. Forneceram visão da vasta dimensão das

implicações que envolvem o tema, assim como toda a complexidade da ação. O

grupo, em postura generosa e aberta, buscou colocar-se flexível aos vários saberes

que se apresentaram. Martins faz uma reflexão esclarecedora sobre a função do

mediador, que contribui na lucidação da proposta ao assinalar:
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Ser mediador mobiliza o aprendizado cultural da arte, é encontrar brechas
de acesso, tangenciando assim os desejos, interesses e necessidades
destes aprendizes, antenados aos saberes, sentimentos e informações que
eles também transmitem, participando do complexo processo de
comunicação. (2005, p. 18).

Para maior compreensão do tema, optou-se apresentar depoimentos de

alguns arte educadores entrevistados pelo grupo de pesquisa, que pensam a

mediação tomando como base a experiência vivida. O grupo incorpora essas

reflexões ao trabalho, posicionando-se na busca da definição da mediação pelos

professores para descrevê-la: mediação como encontro, meio, estratégia, método

para ensinar determinado conteúdo, ou ainda momento de refinamento cultural,

percepção, que provoca trocas, nutrição e experiência estética, conhecimento para a

apreciação ou processo de criação. Martins assinala que o desafio de problematizar

as respostas, ampliando a compreensão sobre o conceito de mediação, está apenas

iniciado.

A riqueza das observações dos arte educadores dá ao trabalho aspecto mais

humano e concreto, pois revela a experiência vivida no cotidiano individual, forma

um todo abrangente, dando a certeza que a ação faz parte de um processo que

ainda não terminou, mas está sendo construído. Professores com atuações

diferenciadas foram ouvidos por revelarem registros de experiências. Seguem

reflexões sistematizadas por Martins:

O ato de estimular o aluno a olhar e observar, detalhar a visão e explorar o
seu próprio universo. A mediação não é imposição de idéias, mas a
estimulação da visão; não é fazer com que o aluno veja o que eu quero,
mas colher todas as observações que ele capta com seu olhar. (2005, p.
45). (Professora com cinco anos de magistério).

Entendo por mediação toda e qualquer forma de participar ao aluno um
conteúdo específico em arte ou linguagem artística, interligando-o aos seus
interesses, ou ao contrário, a partir do interesse do aluno construir a
argumentação que amarre e fundamente o significado da arte. (2005, p. 46).
(Professora iniciante).

Essa mediação deve estar também relacionada à idade, cultura, etc. do
público, orientada então pela individualidade de cada um. O objetivo é
facilitar a leitura visual. Sendo assim deve provocar um maior interesse do
público em relação à arte, na medida em que esse público entende e se
aproxima cada vez mais do prazer estético. (2005, p. 46). (Professora que
atua há 20 anos).
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A mediação tem como objetivo “provocar” o interesse no conteúdo que vai
ser trabalhado. Mediação é a ação de fazer o grupo com que estamos
trabalhando passe a ser curioso, pesquise, passe a ter vontade de conhecer
e partilhar do desconhecido. (2005, p. 46). (Professora que atua há 16
anos).

A mediação provoca uma reflexão sobre a obra, dependendo da obra e do
próprio mediador. Mediação não é conteúdo decorado e repetido diversas
vezes para grupos diferentes de visitantes. Mediação é despertar tanto do
educador, que precisa estar atento  às particularidades de cada grupo,
quanto dos visitantes; pois estes deixam de ser meros espectadores e
passam a interagir, com perguntas, observações e opiniões. (2005, p. 47).
(Estudante de Licenciatura em Eduação Artística).

Mediação é a ponte estabelecida, é olhar sim para o todo e para cada parte,
fazendo as indagações e as observações cabíveis. A mediação provoca um
questionamento, uma indagação, mas também alguém que, compreende
um caminho diferente a ser  trilhado, é uma união de idéias, parceria. (2005,
p. 51). (Professora que há 12 anos está em sala de aula).

As professoras constatam que os conteúdos trabalhados com os alunos só

fazem sentido quando estão, de algum modo, conectados aos interesses dos

mesmos; existe a necessidade de ligar os interesses dos alunos aos conteúdos da

linguagem da arte; outros depoimentos finalmente valorizam a indagação, o

comprometimento com o processo da descoberta.

Ao observar as falas dos arte educadores percebo a presença desses

mesmos conceitos norteadores do trabalho realizado com o público idoso. A

mediação como encontro com a arte, possibilitadora do aparecimento de brechas

para a construção individual e coletiva de conhecimentos. O interesse comum ao

grupo, os constantes questionamentos que levavam  novas descobertas a toda

equipe. A experiência vivida neste estudo com o público de idosos suscitou

inquietações motivadoras e delinearam ações futuras na investigação do idoso como

fruidor de arte.

Na ocasião, para realizar a proposta de mediação com algumas senhoras5, a

imagem escolhida foi a foto de um trabalho sem título, de 1973, do artista plástico

Ivo André Bay Muller. Na época residia na cidade de São José dos Campos,

atualmente na Alemanha. Poder contar com a colaboração do artista que sempre

esteve aberto para as muitas solicitações deu à proposta dimensão maior e mais

abrangente, enfatizando a percepção do próprio artista sobre o seu trabalho. A obra

                                                          
5 Conforme trabalho final entregue ao Instituto de Artes da Unesp SP, 2001. (xerox).
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é uma tesoura preta amarrada com um fio também de cor preta, com a  dimensão de

9 cm. A escolha da obra de arte trabalhada se deve ao fato de ser composta por

objetos comuns a todas as entrevistadas.

A tesoura e a linha são atuantes e bem presentes na vida dessas senhoras,

que na grande maioria se dedicam a trabalhos manuais. Existe relação muito forte

com esses objetos, que possuem função e papel bem estabelecido conceitualmente

no contexto social.

Algumas tesouras estão presentes há vários anos em algumas famílias,

sobrevivendo a gerações diferentes, carregadas de memória afetiva muito grande.

São relíquias que muitas vezes fazem parte de pequena e particular coleção. Cada

uma é amolada de forma diferente, atendendo a uso determinado e específico.

A tesoura, nas mãos do artista, ganha outra dimensão, quando ele a envolve

com linha, tirando a função que desempenha socialmente. Com a sua irreverência,

provoca reflexões, fazendo alterações nos valores estabelecidos.

Figura  1 – [Sem Título] – Ivo André Bay Muller, 1973. Foto cedida pelo artista.
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Ao refletir as ressonâncias obtidas com a obra trabalhada, levam-me a

considerar aproximações possíveis nas construções individuais das participantes.

Embora as três senhoras tinham visão de mundo completamente diferente,

conseguiram momentos de aproximação com a obra e com o artista. O critério

adotado foi expor a imagem da obra sozinha, separadamente, em primeiro lugar.

Depois mostrar pequeno conjunto de outros objetos de arte do mesmo artista,

fazendo algumas considerações sobre ele e as obras. Alguns momentos vividos

pelas participantes individualmente, em locais diferentes, foram acompanhados de

perto por mim, como mediadora, resultando nas falas que se seguem:

[...] Ele amarrou a linha em uma tesoura, mas e o porquê dessa tesoura? Eu
tenho essas dificuldades, porque eu trabalho com linha, gosto de fazer
trabalhos artesanais, então há horas que tem de enrolar a linha em algum
lugar, mas nunca eu enrolaria em uma tesoura, porque aí eu impeço que a
tesoura tenha o desempenho dela própria. [...] Mas de certa forma ele
anulou o papel da tesoura, ele acabou capando a tesoura (...risos...), e olha
que ele tem obsessão por isso, veja bem de quantas tesouras ele tirou a
utilidade. Quanto muito ele deixou como arma a tesoura. (...risos...)  [...] Isso
que é o mais engraçado, ele pegou e inverteu, olha como ele foi malandro,
quem fez isso. Porque isso aqui seria um meio, uma obra de arte uma
pintura vai usar o pincel, para pendurar o quadro, você vai usar o prego.
Para você fazer aplicações em um quadro, vai cortar e usar a tesoura, e no
fim, ele foi muito malandro, pegou essas coisas que é para produzir a arte e
deu a elas o lugar de objeto de arte. Não é assim que ele fez, não é muito
engraçado isso?, que malandragem  (...risos..).

A senhora A, professora e escritora, iniciou suas observações considerando o

que a tesoura representava em sua vida, nas atividades artesanais que realizava.

Curiosa, continuou as reflexões buscando entender por que o artista interferiu na

função cotidiana da tesoura. Depois, considerando o pequeno conjunto de trabalhos

do artista, observou atentatamente que ele pega objetos que possibilitariam o fazer

artístico e os transforma em obras de arte. Ela constata considerando “engraçado” o

raciocínio empregado pelo artista e “divertidas” as provocações, revelando a

possibilidade de novos pensamentos. Já a reação de Senhora B, telefonista

aposentada, foi diferente:

Provoca, ele parece estar querendo provocar falando que: Não podem mais
serem usadas essas coisas que ele fez. [...] Esse objeto não pode ser mais
usado, pode ser só mostrado. [...] Pegou uma coisa que a gente usa todo
dia, tirou o efeito dela, porque a gente não pode usar, mas ao mesmo
tempo, você está vendo ali a obra que ele fez.
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A Senhora B realizou sua trajetória observando primeiramente que o artista

tirou o uso do objeto, deixando nesse primeiro momento a oportunidade de o público

somente observar o seu trabalho. Cresce em sua observação dizendo que o objeto

não pode ser mais usado, apenas ser mostrado, ganhando o status de obra de arte,

que deve ser exposta aos olhares do público. A Senhora C, como professora de

história de arte, faz outras considerações:

Parece... (...risos...) Você lembra, o Picasso, pegou material de sucata, um
selim e um guidão de bicicleta e fez um touro, eu até uso essa obra em sala
de aula. Naquela exposição de Picasso no Masp aparecia a imagem disso.
Aqui dá impressão assim, que não são pedaços, dá idéia de uma coisa
inteira que ele fez uma outra, quer dizer ele enrolou. Outra coisa, sabe
aqueles óculos, mas não dá essa idéia... que as pessoas usavam... como é
o nome daqueles óculos? [...] É, é... não parece, pega por esse cabo e põe,
não parece? Mas a imagem mesmo é de uma tesoura, não me parece
assim, que seja uma assemblage como Picasso fez. Quer dizer misturar
materiais, ele misturou dois materiais aqui, ele misturou aço ou ferro, sei lá o
quê? E linha ou lã... ele misturou! Então que mais. [...] Sim, aquela roda de
bicicleta... (...risos...) Aliás, ela deve estar lá na Oca (Ibirapuera). Eu vi lá no
George Pompidou e é aquela história do dadaísmo, tudo é arte. Mas espera
lá, nem tudo, aquilo era uma gozação... e aí eu acho que extrapola. É a tal
coisa, se a arte moderna rompe, a contemporânea extrapola.

A Senhora C começa as considerações comparando a obra apresentada com

outros trabalhos a que teve acesso anteriormente. Observa alguns estilos e cita a

presença do dadaísmo, que influenciou os trabalhos expostos. Detectou nas obras

as experiências e caminhos que o artista percorreu na busca de sua formação

acadêmica na década de 70 na Alemanha. Termina por fazer considerações sobre a

arte moderna e contemporânea, estabelecendo comparação esclarecedora sobre os

dois períodos.

Na época em que se deu esta pesquisa, o artista mostrou-se muito

interessado na ressonância que sua abra trouxe sobre as entrevistadas. Quando

perguntado sobre o trabalho, Ivo André deu o seguinte depoimento:

Huauuu! Eu nunca cheguei a me aprofundar tanto nessa história da tesoura,
para chegar ao ponto de escrever um livro sobre “A História da Tesoura”
(nossa que viagem)... na realidade, tem bastante a questão do ativo e do
passivo (yin-yang), a tesoura é ativa, o fio é um elemento passivo e está lá,
de repente a tesoura, “clock”... De repente eu tomei a liberdade ao refletir
sobre a tesoura e o fio, a tesoura precisa do fio, será que o fio precisa da
tesoura? E assim vai [...] Não necessariamente, a tesoura já vai além de
uma brincadeira. Como eu vou falar das coisas que não são brincadeiras?
Ai, ai, ai... Então vamos brincar um pouco, ficar no lúdico, o fio fraquinho e
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tão fragilzinho, de repente ele se uniu e ficou tão espesso que imobilizou o
corte da tesoura. Essa, por exemplo, é uma das reflexões que me vêm à
mente quando eu falo desse trabalho que eu fiz há tanto tempo. E fico feliz
em poder falar sobre isso.

A diversidade do olhar deve ser respeitada como espaço sagrado, no qual

nem o próprio artista interfere. Picasso, citado por Manguel, que se manifesta sobre

a repercussão da obra Guernica da seguinte maneira: “São animais, animais

massacrados. Só isso, pelo que me diz respeito. Cabe ao público ver o que deseja

ver”. (2001, p. 202).

No decorrer das entrevistas do estudo em questão, houve momentos em que

as entrevistadas se reportaram a lembranças de experiências passadas, como o

exemplo de senhora A, que relata alguns fatos ocorridos na cidade de Sorocaba, ao

associar a obra proposta para mediação com um medalhão Agnus Dei de sua

adolescência. Observei também que, ao exercitar a memória narrando fatos

acontecidos, o simples esforço em reconstruir os acontecimentos contribuiu para a

sua eficiência. Esse fato fica notório, especialmente quando ela relembra a

experiência vivida no passado, referindo-se a uma ordem religiosa. A princípio não

consegue recordar e dizer o nome. Mas sem perceber, pronuncia o nome da ordem

religiosa existente na cidade de Sorocaba. Com o exercício de narrar os

acontecimentos, sem se dar conta, diz o nome da ordem das Irmãs de Santa Clara.

[...] A única coisa que a parte superior lembra, sabe o que é? Aqueles
medalhões antigos, que se fechavam, e as pessoas colocavam fotografias.
Eram lembranças, ou então, até mesmo, aquele Agnus Dei. Agnus Dei –
cordeiro de Deus. [...] – aí mexe com algumas lembranças. Porque eu me
lembro quando nós íamos para Sorocaba, havia uma ordem religiosa lá. Eu
não me lembro agora o nome da ordem, mas as freiras se isolavam do
mundo e só se comunicavam através de uma roda. Então nós íamos lá
buscar Agnus Dei e fazíamos uma doação para elas. Então, eu fui muitas
vezes a essa Igreja, e elas também não mostravam o rosto, a gente assistia
às missas bem cedinho, elas tinham um coro muito bonito, mas ficavam
atrás de uma treliça no alto. Então, foi um fato histórico o dia em que houve
a transferência delas para um outro lugar lá em Sorocaba, porque elas
estavam bem no centro da cidade. Sorocaba é uma cidade bem antiga, e
esse convento das Irmãs de Santa Clara foi mudado para um bairro
afastado, então o dia da mudança delas foi assim, um dia de grande
movimento na cidade, porque todos queriam ver a “cara” delas.

Os depoimentos e os exercícios de mediações vividos pelo grupo confirmam

as riquezas de construções possibilitadas pelas imagens e atuação propositora e

facilitadora de um trabalho de mediação sensível. Comprometido na busca de
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brechas de aproximações entre o leitor, a obra e o artista. A vivência e os resultados

obtidos nesse estudo, despertaram em mim o desejo de olhar mais atentamente o

idoso e suas características como fruidor; observar esse processo de sensibilização

pode contribuir nessa nova etapa da vida. A experiência relatada foi uma

provocação inicial, geradora de outros comprometimentos, de outras construções

possíveis a partir dessa ótica. Atentei para as observações de Meira, que ressalta a

importância de contextualizar a obra na vida do indivíduo em uma ação mediadora

entre o seu imaginário e o imaginário social,

Mas para que ela traduza valores humanos precisa contextualizar-se na
vida desses sujeitos, tornar-se mediadora entre o seu imaginário e o
imaginário social, como algo inserido na sua cultura, na sua vida. É preciso
que se trabalhe sobre a imagem como um valor e uma forma de
conhecimento, unindo o cognitivo ao afetivo e ambos às formas vinculares
de comunhão com a cultura, para que a sensibilidade oriente um agir criador
e transformador. (2006, p. 131).

A linguagem artística é modo singular de o homem refletir a sua condição

humana, envolvendo conjuntamente o coração e a mente numa atuação viva e

pulsante. Nesse processo criador o homem apropria-se de sua capacidade de ler e

inventar signos, podendo usar linguagem específica da área de conhecimento na

qual atua. As pessoas ampliam seu vocabulário de linguagem visual, procuram no

seu repertório lingüístico expressões e palavras que podem ser usadas durante as

apreciações.

Ernest Fischer aborda o desejo do homem de se desenvolver e completar,

como um indicador de que ele é mais do que um indivíduo, e que só pode atingir a

plenitude se apoderando das experiências alheias. Apresenta a arte como meio para

facilitar essa união do indivíduo com o todo; possuindo a faculdade de refletir a

infinita habilidade humana para a associação, para a circulação de experiências e

idéias. Fischer diz:

Porém, quer embalando, quer despertando, jogando com sombras ou
trazendo luzes, a arte jamais é uma mera descrição clínica do real. Sua
função concerne sempre ao homem total, capacita o “Eu” a identificar-se
com a vida de outros, capacita-o a incorporar a si aquilo que ele não é, mas
tem possibilidade de ser. (2002, p. 19).
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A linguagem da arte desconhece fronteiras, raças, crenças, diferenças

etárias. Dela fazem parte obras produzidas em nosso país, ou lugares distantes e

inimagináveis, impregnadas de outras verdades culturais. Possui a qualidade de ser

a linguagem cuja leitura e produção é comum a todo o mundo. Pensar o

envolvimento do homem com a arte é pensar na leitura e produção da linguagem da

arte, o que, por assim dizer, é modo único de despertar a consciência e novos

modos de sensibilidades.

A apreciação significativa da arte desenvolvida com diferentes públicos

aumenta a necessidade de trabalhos específicos tanto em relação aos objetos de

conhecimento circunscritos à área, como em relação à maneira eficaz de atingir

diferentes sujeitos, para que modos atualizados de ver a aprendizagem em arte

gerem propostas de ensino adequadas à natureza dos objetos artísticos e aos seus

modos de construção. A representação da arte no imaginário humano e a sua

realização como linguagem de expressão que sobrevive e registra a trajetória

construída pelo homem sobre a terra são abordagem delicada. A imortalidade é

comentada por Arendt, quando diz:

Nada como a obra de arte demonstra com tamanha clareza e pureza a
simples durabilidade deste mundo de coisas; nada revela de forma tão
espetacular que este mundo feito de coisas é o lar não-mortal de seres
mortais. É como se a estabilidade humana transparecesse na permanência
da arte, de sorte que certo pressentimento de imortalidade – não a
imortalidade da alma ou da vida, mas de algo imortal feito por mãos mortais
– adquire presença tangível para fulgurar e ser visto, soar e ser escutado,
escrever e ser lido. (2002, p.181).

 O idoso é habitado por histórias que, se estimuladas por um mediador,

podem contribuir na reconstrução de fatos. A importância do papel de um mediador

para criação de situações que propiciem o encontro com a arte, como objeto de

conhecimento, pode ampliar a leitura e a compreensão do mundo e da cultura. É

capaz, também, de abrir diálogos internos, enriquecidos pela sociabilização dos

saberes e das perspectivas pessoais e culturais de cada indivíduo. Fischer identifica

“a arte concebida como “substituto da vida”, a arte concebida como o meio de

colocar o homem em estado de equilíbrio com o meio circundante – trata-se de uma

idéia que contém o reconhecimento parcial da natureza da arte e da sua

necessidade”. (2002, p. 11).
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TERCEIRA MEDIAÇÃO

AS RESSONÂNCIAS DOS DIFERENTES OLHARES

Meu ponto de vista: uma filosofia como uma obra de arte, um objeto
que pode suscitar mais pensamentos que neles estão contidos.

Merleau-Ponty



42

O espaço entre a intenção e a ação

Ivete fazendo o auto-retrato.

om o desafio da construção coletiva, buscando brechas de

aproximação com a arte por meio das diferentes experiências

estéticas, pelos olhares atentos, falas e observações. Nessa

pesquisa foram envolvidas cinco pessoas, seguindo os seguintes critérios: sexo

feminino, com idade igual ou maior a 60, freqüentadoras das atividades

desenvolvidas pelo Trabalho Social com Idosos do SESC São José dos Campos. Os

sujeitos foram escolhidos por representarem um contingente de idosos que tem se

beneficiado do trabalho que o SESC realiza em busca da qualidade de vida,

integração social e contribuição efetiva na atuação do segmento idoso. São

exemplos de pessoas que estão se dedicando ao aprimoramento pessoal em

benefício da construção de uma cidadania melhor para a população e comunidade

local.

Trata-se de encontro entre as pessoas, aproximação de vidas carregadas de

histórias e experiências que juntas constroem uma visão maior de mundo. A magia

C
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da convivência, interesses comuns e curiosidades que brotam ante o desconhecido

podem unir e aproximar os seres humanos. Esse grupo de mulheres com a proposta

de estarem juntas e envolvidas com atividades, pensamentos e reflexões

possibilitados pela arte, se reuniu para vivenciar experiências, respeitando e

somando diferenças. Elas deixaram fluir o significado que a arte possui na vida,

diante da percepção da dimensão da sua importância. Richter diz: “E a arte é

justamente esta mediação entre um real e um ideal, condensação poética do vivido

pela nova organização que extrai da realidade”. (2002, p. 196).

Priorizei na pesquisa a simplicidade de deixar fluir livremente a reação de

cada participante frente ao mesmo estímulo, respeitando o tempo específico de

todas as integrantes, com o cuidado e sensibilidade de articular informações,

valorizando e considerando as observações produzidas.

As experiências das integrantes do grupo como leitoras dos símbolos

artísticos ressaltam a singularidade do olhar. Esses olhares, carregados de

significados, construídos ao longo da vida, e trazidos para a pesquisa, constituem

grande contribuição de cada senhora para o grupo. Pillar observa a riqueza dos

conhecimentos existentes atrás do olhar do observador e a intensidade e dimensão

que ele pode ganhar quando somado a outros, numa construção coletiva:

O nosso olhar não é ingênuo, ele está comprometido com o nosso passado,
com nossas experiências, com nossa época e lugar, com nossos
referenciais. Não há o dado absoluto e não se pode ter uma única visão,
uma só leitura, mas se deseja lançar múltiplos olhares sobre um mesmo
objeto. (2006, p. 16).

A pesquisa foi realizada em três encontros. Os dois primeiros aconteceram no

SESC São José dos Campos, nos dias 21 e 22 de maio de 2007. Esse local foi

escolhido por ser espaço comum a todas e haver o apoio da gerência dessa unidade

operacional, especialmente em relação à infra-estrutura necessária para o bom

andamento das atividades. Contei com o apoio da GETI – Gerência de Estudos e

Programas da Terceira Idade do SESC-SP, em relação ao registro iconográfico por

parte do grupo de vídeo.
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O terceiro encontro foi realizado no dia 11 de julho de 2007, na minha casa,

buscando maior descontração, longe das câmaras e em contexto mais intimista. O

encontro teve caráter socializante. Somente em dois momentos resgatamos a

experiência da realização da produção artística dos dois trabalhos propostos.

Para a construção deste trabalho, que está interessado no envelhecimento

humano, ressaltamos a necessidade de pesquisar idosos conscientes das

dificuldades vividas por esse segmento e do papel como cidadãos atuantes na

construção da sociedade. As obras trabalhadas durante a pesquisa têm igual

importância, como criadoras de brechas, contribuindo para reflexões sobre o

cotidiano dos sujeitos envolvidos.

Para o primeiro encontro os trabalhos escolhidos foram cinco auto-retratos de

Picasso em diferentes etapas da vida. Registrou o passar do tempo sobre o próprio

rosto. Para o segundo encontro foram propostas as obras As três idades da mulher,

de Gustav Klimt6, e Anciã, de Siron Franco7, nas quais os artistas demonstram

sensibilidade para as questões do envelhecimento, contribuindo para a eficácia da

proposta.

                                                          
6 Gustav Klimt – Pintor austríaco (Viena, 1862 – 1918). O segundo de sete filhos de Ernest,
cinzelador de metais preciosos, e de Anne Finster. Em 1876, ingressou na Escola de Artes e Ofícios
de Viena e iniciou sua vida artística fazendo retratos, juntamente com seu irmão, a partir de
fotografias, que vendia como fonte de renda. Sua obra foi eclética, reunindo características de
diferentes estilos e técnicas: escultura, pintura mural egípcia, decoração das cerâmicas gregas,
pintura em tábuas de fundo dourado e mosaico bizantino. Os temas do presente, Klimt os levava ao
passado e recebiam outra significação por meio de sua imaginação nostálgica. Com muita
propriedade e beleza, retratou o corpo nu feminino, representados com uma vivacidade carregada de
energia erótica. Foi um grande amante da mulher. Em Paris, a oportunidade de conhecer a obra de
Toulouse-Lautrec e também o acesso às obras de Van Gogh, Munch, Gauguin, Matisse, entre outros,
possibilitaram a oportunidade de ampliar o horizonte artístico. Morreu em 1918, de apoplexia,
deixando inúmeras telas inacabadas.
7 Gessiron Alves Franco (Siron Franco) – Artista brasileiro (Goiás, nascido em 1947). O pai foi
inicialmente lavrador e depois barbeiro. A mãe, doméstica, foi costureira e boa cozinheira, pelo menos
o suficiente para produzir bolos e pastéis que os pequenos meninos vendiam pelas ruas de Goiânia.
Sua vocação para a arte surgiu cedo, porque desenhava bem e nunca parou de fazê-lo. Foi de Siron
Franco a voz mais presente no momento do célebre acidente com o césio em Goiás, há alguns anos,
quando a irresponsabilidade das autoridades, que deveriam proteger a população, levou à morte
várias pessoas simples e desamparadas. O artista denunciou o desastre e continuou chamando a
atenção para o fato, inclusive pintando uma série chamada "Césio", na qual se podem encontrar
várias referências ao acidente da tristemente famosa Rua 57. É também um artista sensível aos
acontecimentos ligados à questão preservacionista, trazendo em seus quadros denúncias sobre a
matança de animais e o extermínio criminoso das espécies, perpetradas pela ignorância gananciosa
do ser humano, em sua notável série intitulada "Peles".
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As obras e os artistas foram escolhidos porque contribuem significativamente

para a reflexão dos sujeitos envelhecidos. Para eles foi elaborado um roteiro prévio

(Anexo A), com sensibilização por meio de imagens, com a criação de momentos de

bate-papo e trocas de observações e pensamentos, atividades lúdicas e momentos

de produção artística.
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Perfil

As integrantes do grupo. Direita para esquerda:
Nilda, Ivete, Alma, Ana Nazaré, Elvira, Regina – Técnica da GETI e Denise.

ara conhecer as participantes da pesquisa e o envolvimento com a

arte que cada uma estabeleceu no decorrer da sua existência,

preliminarmente pedi que respondessem algumas perguntas e

completassem frases, as quais intitulamos “Individualidades” (Anexo B) e

assinassem um “termo de consentimento” (Anexo C) para a utilização de imagens,

som, depoimentos, etc. Só depois disso, deram-se os encontros nos quais

aconteceriam as vivências estéticas.

O formulário foi composto por três perguntas dissertativas. A outra parte,

elaborada com frases a serem completadas. Busquei de forma descontraída obter

informações, evitando ao máximo o uso de perguntas e respostas, pelo caráter

mecânico e até impessoal.

P
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Todas responderam e, apenas duas senhoras sentiram-se inseguras,

questionando o próprio entendimento. Os formulários preenchidos possibilitaram

conhecer um pouco do perfil das pesquisadas.

Das cinco participantes, três são da capital de São Paulo, uma de Belém e

outra da cidade Leme (interior de São Paulo). Com essas respostas, observei que as

participantes possuem, perante a vida, postura muito positiva e construtiva. Umas

consideram-se vitoriosas, pois tiveram o que desejaram, e outras se consideram

felizes simplesmente por terem aproveitado as oportunidades oferecidas.

Ao considerar o tempo de lazer, duas dedicam-se à dança, uma pratica

exercícios físicos, uma gosta de pintura e artesanato e a outra de passear. Todas

reservam um tempo para fazer o que gostam. Mesmo que a freqüência ainda não

seja a ideal, estão envolvidas com planos para alcançar seus objetivos.

Quando focalizei as relações afetivas importantes estabelecidas no decorrer

de cada existência, obtive as seguintes respostas: uma ressaltou casamento, filhos e

amigos, outra considerou o relacionamento com namorado e filhos, e três

priorizaram as amizades. Notei que embora valorizem o núcleo familiar, o círculo de

relações dessas senhoras possui dimensão maior. Conscientes da importância de

terem diferentes relacionamentos sociais, procuram se envolver em diversos grupos

sociais, participam efetivamente das atividades realizadas pelo programa Trabalho

Social com Idosos do SESC: uma, desde 1980, outra, desde 1997 e três, desde

2000.

Quando perguntadas sobre o que pensam da arte, a resposta foi abstrata.

Solicitei que as participantes respondessem o que é a arte, considerando a

sensação de um sabor. Uma respondeu: encantamento e magia; outra disse: vitória;

outra: satisfação; outra: beleza; e a última: alegria, beleza e plenitude. Indaguei qual

a expressão artística de que mais gostam, e quantas vezes no decorrer do ano

estabelecem contato com essa expressão artística. Uma senhora afirmou gostar de

esculturas, e manter contato seis vezes no ano; outra escolheu o teatro, que

freqüenta no mínimo quatro vezes no ano; outra considerou a natureza como a arte

maior, e disse manter contato sempre que possível. A última participante
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demonstrou apreciar diferentes formas de expressões artísticas, procurando estar

sempre envolvida com elas.

Essas senhoras desfrutam a vida fazendo atividades prazerosas e essas

muitas vezes estão ligadas às artes e à cultura geral. A maioria tem contato com

algum tipo de arte mais de quatro vezes ao ano e, somente uma não demonstrou

clareza ao responder.

Quem é Maria?

Sugeri um outro momento para conhecer mais as participantes, embora todas

façam parte do trabalho desenvolvido pelo SESC-SP. Meu objetivo era conhecer

suas características individuais, aquelas que para serem observadas requerem

tempo e estratégias específicas. Muitas vezes essas características passam

despercebidas durante os breves momentos de que dispomos juntas nas atividades

desenvolvidas pela unidade.

Procurando envolver todas com uma proposta mais lúdica, lançamos ao

grupo a pergunta: quem é Maria? Responder a esta questão tendo o cuidado de

substituir o nome Maria pelo próprio nome era o desafio proposto (cujas falas

seguem em um box na parte superior). Na ocasião, contei com a colaboração de

dois jovens para registrar o encontro. O fato de serem filmadas trouxe, nos primeiros

momentos, acanhamento.

Houve a dificuldade explicitada acima em obter respostas mais espontâneas

do grupo. Para alcançar melhores resultados, quase no final do primeiro encontro,

quando ficou perceptível que o grupo estava mais solto, propus novamente a

pergunta. Com a nova oportunidade, elas foram mais eloqüentes e passaram a

responder a mesma questão sem preocupação de substituir o nome Maria pelo

próprio nome (as falas estão marcadas com ∗).
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Alma

Alma é um ser procurando sempre um estado de mutação. Querendo

sempre andar e não estagnar. Assimilar coisas novas, conceitos novos e quebrar

o mito que o idoso tem de idéias pré-formadas ou preconcebidas. Estar aberta ao

novo. Olhar muito a natureza, ver o encanto e magia, porque tudo é um reflexo da

natureza em nossa vida. Alma é feliz e de bem com a vida! Aprendeu a virar as

páginas rapidamente.

∗Meu nome é Alma, vim de uma família muito pobre, muito simples. Meu pai

morreu eu tinha seis anos, e eu tive muita dificuldade de aprendizagem, era

considerada aquela pessoa extremamente burrinha. Então no primeiro ano

primário eu não fazia escrita cursiva, eu só copiava letra de fôrma.

Apanhei muito na minha vida, fui muito moleque, e sempre corri atrás das

muitas coisas que eu não posso fazer e não tenho capacidade. Não tenho ouvido

musical, não tenho capacidade de fazer desenhos. Eu só tenho capacidade para

as coisas exatas, como ponto cruz, desenho geométrico etc. Isso me deu muita

força para correr atrás de coisas que eu queria e tinha certa dificuldade para

realizar. Sentia infelicidade com isso, porque eu queria fazer e não conseguia.

Até que um dia eu mudei o meu conceito, porque me foi ensinado que as

pessoas nasceram para carregar o piano ou para tocar, e eu descobri que eu

podia sentar e ouvir, e aí minha vida mudou muito e eu estava com 35 anos.

Tenho formação técnica em Química Industrial e graduação em Economia,

trabalhei em indústria e para o governo. Tenho 65 anos, uma filha que é a rapa do

tacho, de 27 anos, e dois rapazes, de 45 e 46 anos.
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Ana Nazaré

Ana também sempre foi muito esforçada. Veio menina da ilha de Marajó.

Foi muito esforço de lá para cá. Chegou pequena em Belém, depois se casou. Na

seqüência, mudou-se para Porto Alegre e depois para São José dos Campos. Fez

o curso de Psicologia e atualmente cursa a Faculdade da Terceira Idade,

buscando novos conhecimentos, acreditando que a vida é dotada do poder da

continuidade. E também não quer ficar parada, acha que a vida é sempre uma

continuidade. Acredita que se ficar trancada em casa vai estagnar. Acredita que

devemos estar sempre procurando coisas novas, como as que se encontram na

dança e na Faculdade da Terceira Idade.

∗Nasci na ilha do Marajó e com nove anos fui para Belém, me casei lá e

depois me mudei para Porto Alegre e Curitiba. Quando cheguei a São José dos

Campos o meu casamento não deu mais certo e resolvi fazer Psicologia. Tinha 30

e poucos anos. Viajava sempre para Mogi das Cruzes e terminei o curso, mas não

exerci a profissão, porque fui morar com minhas filhas no exterior.

Voltei para São José dos Campos e estou fazendo a faculdade da Terceira

Idade. Eu também sempre batalhei muito pelas coisas. Fazer a faculdade de

Psicologia foi muito difícil, tive de voltar a estudar novamente, terminar o ginásio e

fazer o científico e depois prestar o vestibular.

Eu acho que a vida é sempre uma constante peleja, você tem que estar

sempre batalhando pelo que você quer. Agora eu faço a faculdade da Terceira

Idade, vou à Seicho-No-Ie e gosto muito. Tenho um namorado maravilhoso há 10

anos, e três filhas que já estão casadas. Tenho 66 anos e acho que vida é muito

boa.
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Nilda

Tudo que Nilda conseguiu foi também com muito esforço. Como Ana, adora

dançar, sua paixão é o balé, que somente aprendeu quando adulta.

Pessoalmente, sente-se feliz, apesar de não ter conseguido atuar

profissionalmente com a dança, e isso não se tornou um drama. Nilda acredita que

a idade traz experiência. Numa ação construtiva, todos devem procurar adquirir

mais conhecimentos. Ficar só dentro de casa alienada das coisas não é bom, é

importante sair e procurar coisas novas e estar sempre atuando.

∗Vendo a minha paixão pela dança, a minha mãe, quando eu tinha entre

sete e oito anos, arrumou para eu fazer dança no Teatro Municipal. Meu pai nem

por decreto deixou. Naquela época, imagina!

Quando completei 24 anos, fui fazer balé e estudei por três anos, e depois

disso só de birra resolvi estudar música. Minha formação artística foi sempre

voltada para a música. Estudei artes plásticas somente nos dois últimos anos do

curso. Sempre gostei de pintura, mas eu tinha problemas com o cheiro da tinta.

Hoje, com os novos tipos que surgiram de tintas, não tenho mais essa dificuldade.

Mas nunca produzi muitos trabalhos artísticos, embora tenha vontade de voltar a

pintar.

Trabalhei no Estado e prefeitura como arte educadora e comecei a minha

vida profissional na cidade de São Paulo, e somente depois vim para São José

dos Campos nos últimos três anos da minha carreira. Tenho 62 anos, pais

falecidos, foi muito difícil esse episódio para mim, porque perdi os dois (pai e mãe)

em um curto período de dois meses. Tenho uma filha de 21 anos e criei-a sozinha.
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Elvira

Elvira adquiriu conhecimento com muito esforço pessoal. Venceu dentro de

um campo de trabalho limitado. Usando uma pequena semente que a vida

proporcionou, conseguiu ir onde chegou e alcançar a idade que tem hoje. É feliz

com o que conseguiu, porque não teria posses para dar passos maiores. Acredita

que a idade traz muito conhecimento, mas, apesar disso, devemos nos abrir para

acompanhar o que vem de novo. Acredita estar numa fase em que vai encontrar

bastante dificuldade em acompanhar a evolução das coisas, que estão acontecendo

muito depressa.

Seus pais eram estrangeiros, vieram jovens para o Brasil e se casaram. Com

a idade de doze anos começou a trabalhar, na realidade precisava trabalhar. Tem

um irmão mais novo. Ela começou a enfrentar o trabalho desde doze anos e não

parou até a época da aposentadoria.

∗Quando comecei a trabalhar, meu pai não queria, achava que eu era muito

criança. Meu pai adoeceu, ficou muito doente mesmo. Então, eu não podia ter

despesas com estudos ou com outras despesas que não fossem as da família. Os

anos foram passando, ele faleceu e eu assumi a manutenção da casa, da minha

mãe e meu irmão. Consegui formar meu irmão, mas com tudo isso eu fiquei para

trás, não teve como ser diferente. Comecei a trabalhar no comércio e trabalhei dez

anos, depois passei a trabalhar numa firma onde me aposentei.

Tudo que adquiri de conhecimentos acho que foi na experiência da vida, no

dia-a-dia, muitas vezes com as pessoas com quem convivia, colhendo o que cada

uma representava ou trazia de bom. A gente vai se virando, sobrevivendo com essas

oportunidades que a vida proporcionou.

Aposentada, agora passei a desfrutar do SESC-SP e me assusto quando

encontro os meus ex-colegas de trabalho e vejo que eles estão derrubados. Eu

estou com 74 anos e estou bem.
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Satisfeitas com o caminho que percorreram, as integrantes do grupo

demonstram sempre alegria de viver. São ativas nos grupos que freqüentam,

formados em sua maioria por pessoas idosas que possuem características

diferentes. Conscientes de seus direitos e deveres, desejam agora se dedicar ao

que não foi possível fazer quando exerciam a profissão. Todas tiveram vida

profissional ativa, sendo que quatro das participantes possuem curso superior.

Sempre com postura positiva, descreveram a experiência profissional como etapa de

cumprimento de deveres.

Presentes às atividades que o SESC realiza, desfrutam nessa unidade e em

outras instituições, diversas atividades culturais. Freqüentam na unidade provisória

do São José dos Campos as exposições realizadas no hall de entrada, shows

musicais e apresentações teatrais. Participam dos passeios para cidades e locais

históricos próximos. Nessas curtas viagens, muitas vezes visitam museus ou

participam também de atividades culturais como teatro. Duas das integrantes

possuem formação em educação artística: uma com habilitação em artes plásticas e

outra em música. O perfil geral demonstra contato razoável com a arte.

Ivete

Aberta a novas experiências, também batalhou bastante, atuou

profissionalmente como bibliotecária e professora. Gosta de gente, seja criança,

jovem ou idoso. Adora dançar e participar de todas as atividades do SESC-SP.

∗Vim de Campinas e estou há 33 anos em São José dos Campos.

Formada em Biblioteconomia, trabalhei no CTA e também em bibliotecas

públicas. Sempre dei aulas no período da noite de Educação Artística, depois que

me formei em Mogi das Cruzes e me aposentei em 2005. Tenho pais vivos,

saudáveis e atuantes.
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Conscientes do momento presente, estão atentas à importância de não

estagnar. Abertas para aprender coisas novas, não se deixam levar pelos

pensamentos de muitas que estão nessa mesma fase da vida e que fazem a opção

pelo isolamento. Sabem da importância de pertencer a grupos de interesses

comuns. Encontram-se inseridas na comunidade a que pertencem, ressaltando os

benefícios diversos que essa oportunidade oferece à etapa em que se encontram.

Embora intimidadas em alguns momentos pela filmagem presente,

registrando os dois encontros que aconteceram no SESC, todas se expressaram

bem e demonstraram boa vontade e empenho com a aparente preocupação de estar

fazendo o melhor possível. O ambiente criado pelo grupo foi muito respeitoso e

agradável, e nem todas haviam tido contato mais próximo até aquele momento.
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Ação vivenciada

O grupo avaliando a experiência vivenciada.
Direita para esquerda: Nilda, Ivete, Alma, Ana Nazaré, Elvira e Denise.

sala Multiuso do SESC São José dos Campos estava pronta, à

espera das participantes, para o primeiro encontro. Em um espaço

com cadeiras dispostas em semicírculo, aconteceram a

sensibilização por meio de imagens, conversas entre as participantes e atividades

lúdicas. Na mesma sala foi criado outro ambiente, formado por mesas e diversos

materiais para a produção artística do grupo.

As participantes foram recebidas e se acomodaram no semicírculo, que

possibilitou a troca de olhares e outros recursos para a comunicação. Sabendo que

todas se conheciam, pelo menos de vista, por participarem das atividades do SESC

São José dos Campos, foi solicitada uma breve apresentação, falando-se apenas o

primeiro nome para ativar a memória.

A
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No momento inicial estavam espalhadas de maneira casual, ao centro, 11

imagens de trabalhos de diferentes artistas modernos e contemporâneos. As

imagens expostas foram Vaso com Girassóis – Vincent Van Gogh (1889); O quarto

de Van Gogh em Arles – Vincent Van Gogh (1888); Dança – Heitor dos Prazeres

(1965); The Tub – Edgar Degas (1886); Retângulos Superpostos – Arcângelo Ianelle

(1976); Number 17 A – Jackson Pollock (1948); Antropofagia – Tarsila do Amaral

(1929); The Persistence of Memory – Salvador Dali (1931); Mata Atlântica – Siron

Franco (1980); A Dança – Henri Matisse (1910) e Beet Florest I – Gustav Klimt

(1902).

As participantes foram convidadas a passear entre elas, observando

atentamente, depois se posicionarem diante da imagem escolhida. Foram feitos ao

grupo dois esclarecimentos: a) que não haveria problema se duas pessoas

escolhessem a mesma figura, b) era livre e pessoal o critério de escolha, reforçando

o fato de que não precisavam ter conhecimento prévio da imagem selecionada,

buscando o conforto de já terem informações.

Escolhi as reproduções das obras desses artistas, por acreditar que as suas

propostas estão mais próximas das representações estéticas da atualidade. Reuni e

disponibilizei imagens carregadas de diversidades, ampliando as possibilidades de

identificação das participantes com as imagens.

Entre os muitos critérios que definiram a escolha das imagens, pesou o fato

de quatro artistas serem brasileiros e duas obras possuírem propostas parecidas e

estilos diferentes. Achei importante introduzir uma obra de Gustav Klimt (Beet

Florest) e outra de Siron Franco (Mata Atlântica), artistas a serem trabalhados

posteriormente no segundo encontro. São obras que retratam florestas e possuem

aproximações interessantes em suas representações, com diferentes possibilidades

de articulação. A riqueza encontrada ao confrontar os dois trabalhos foi um achado

surpreendente.

Depois das imagens selecionadas, as participantes disseram o motivo da

escolha. Diferentes critérios foram usados para seleção das imagens. Entre eles, a

afinidade com a atividade retratada; o tema; beleza estética; curiosidade e
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identificação com o artista. Seguem as imagens das obras escolhidas e as falas das

participantes que responderam no momento e seqüência que desejaram.

Figura  2 – Dança – Heitor dos Prazeres, 1965. In: LÍRIO, Alba (Org). Heitor dos Prazeres: sua arte e
seu tempo. Rio de Janeiro: ND Comunicações, 2003. p.184.

Figura  3 – Mata Atlântica – Siron Franco, 1980. Foto de Denise Ardo.

Ana Nazaré – Eu gosto de dança!
Então, quando eu vi essa imagem,
estava me vendo dançando forró.
Eu me identifico muito com a
dança. Eu gosto de dança.

Elvira – Bem, eu escolhi essa
imagem pela razão da natureza
estar presente e ativa. As cores
me chamaram a atenção pelo
contraste delas.
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Figura  4 – Vaso com Girassóis – Vincent Van Gogh, 1889. In: VINCENT VAN GOGH. São Paulo:
Globo, 1991. p.47. (Os Impressionistas).

Figura  5 – Number 17 A – Jackson Pollock, 1948. In: VARNEDOE, Kirk (org). Jackson Pollock. New
York: The museum of Modern Art, 1999. p. 245.

Ivete – Eu escolhi esse vaso de flores porque eu
gosto muito de flores. O pintor Van Gogh retrata a
beleza da natureza, gostei muito.

Alma – Eu escolhi essa imagem porque eu não
tenho a mínima idéia do que seja. Eu acho bom! O
visual me agrada, de repente eu vou encontrar
coisas que eu realmente não sei. Vou aprender a
ler alguma coisa nova dentro dessa imagem.
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Figura  6 – The Persistence of Memory – Salvador Dali, 1931. In: NÉRET, Gilles. Dali. Paris: Taschen,
1994. p. 26.

Ao expressar o motivo de sua escolha, cada participante demonstrou clareza

ao definir os critérios que determinaram suas opções. A escolha de Ana se deu pela

forte identificação pessoal com a atividade retratada na pintura. A cena pintada pelo

artista traz à memória lembranças de momentos agradáveis vividos nos bailes da

terceira idade.

Elvira fez sua escolha motivada pelo fascínio do tema, que se refere à

natureza e à beleza estética que o artista consegue com o contraste das cores sobre

o meio ambiente onde a instalação se encontra.

A sensibilidade e a delicadeza de Ivete ficam mais em evidência quando no

seu critério de escolha se orienta pela beleza estética e o gosto pessoal.

Alma fez sua escolha buscando o trabalho que mais despertou a sua

curiosidade. O fato de não saber nada sobre a imagem, somado à dificuldade que a

pintura apresenta por ser abstrata, a desafia, despertando nela o desejo de aprender

coisas novas.

Nilda usa como critério de escolha a identificação com o artista e com o

movimento artístico ao qual ele pertence. Ela usa o conhecimento que tem sobre

arte para fazer sua escolha, levando em consideração a identificação pessoal com o

pintor.

Nilda – Bem, eu tenho aqui uns
quatro artistas que eu conheço e
gosto. Mas o que eu tenho maior
afinidade é o Salvador Dali e o
surrealismo. Esse quadro mostra o
tempo, as horas, o tempo
deformado e a evolução desse
tempo.
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As participantes demonstraram características pessoais ao se aproximarem

das obras e artistas. Em outros momentos, no desenvolver da pesquisa, as mesmas

características ficariam mais em evidência. Durante todo o processo defrontei-me

com critérios de escolhas iniciais, como os de Alma e Ivete. Ficou evidente a postura

aberta e curiosa que Alma tem em relação a vida, sempre disposta a correr risco,

buscando o novo e desconhecido. Quase se contrapõe à sensibilidade artística de

Ivete, que usa como critério de escolha simplesmente o “belo” na arte. As

contribuições que elas trouxeram à pesquisa são singulares e motivadoras.
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Caminhos percorridos

grupo continuou posicionado em semicírculo, mas agora estavam

com os olhos voltados para um mesmo ponto. O centro das

atenções eram cinco imagens de reproduções de pinturas de

Picasso8, auto-retratos do artista feitos em fases diferentes da sua vida. Essas

imagens foram disponibilizadas por meio de data show. A dinâmica estabelecida foi

a de exibir as reproduções, em primeiro lugar separadamente, em ordem

cronológica, respeitando as datas em que o artista as executou. Depois foi

disponibilizado o conjunto de todas as imagens obedecendo à mesma seqüência de

apresentação e, finalmente, as mesmas foram expostas separadamente como no

início, mas agora com as respectivas referências.

Quando disponibilizadas as imagens no início, nada foi dito sobre quem era o

pintor, e nenhuma consideração sobre estilos ou datas. O convite para participarem

da atividade foi feito sem maiores pretensões, revelando somente algumas

informações para o grupo sobre a vivência. Tratava-se de uma construção coletiva e

não era importante demonstrarem conhecimento e domínio teórico sobre as imagens

ou os artistas que produziram os trabalhos focalizados. A intenção não era reunir

conhecimentos acadêmicos e domínio histórico dos fatos que envolvem as obras. O

desafio para o grupo, formado por pessoas que tinham ou não contato mais próximo

com a arte, era construir um saber informal. A proposta foi envolver naturalmente

cada integrante, valorizando o conhecimento e vivências individuais, como

contribuição fundamental na construção coletiva.

Quando surgiu a idéia de iniciar a nova fase com auto–retratos de um mesmo

artista para sensibilização, vários nomes foram propostos e pesquisados, mas a

escolha por Picasso se deveu às características fortes da personalidade do pintor e

de sua história de vida longeva e produtiva.

Pablo Picasso (1881–1973) nasceu em Málaga, no sul da Espanha, em 25 de

outubro. Artista vibrante e inquieto, que viveu 92 anos, produzindo muito e sempre,

                                                          
8 Reproduções expostas nas páginas 70, 71 e 72 do presente trabalho.

O
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se permitindo utilizar e criar várias técnicas diferentes. Na sua maturidade, continuou

a produzir incansavelmente e demonstrava consciência do seu processo de vida e

constante busca individual.

As imagens dos auto-retratos produzidos por Picasso captaram a energia e

suas percepções a cada etapa da vida. Mostrando suas inquietações e observações

do seu olhar sensível sobre seu próprio corpo material e sobre sua vida interior com

o passar dos anos. Retratando a dicotomia humana entre o corpóreo e o espiritual

que nos acompanha desde o início da nossa história. Fischer, ao considerar as

possibilidades de reflexões que a arte disponibiliza ao homem para refletir a sua

condição humana, diz:

Só a arte pode fazer todas essas coisas. A arte pode elevar o homem de um
estado de fragmentação a um estado de ser íntegro, total. A arte capacita o
homem para compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-la como a
transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e
mais hospitaleira para a humanidade. A arte, ela própria, é uma realidade
social. (2002, p. 57).

Percebi uma mudança em mim. Algumas reflexões feitas a princípio não

faziam mais sentido. Os contatos com alguns teóricos e as experiências adquiridas

com o passar dos anos trouxeram sentimento de tranqüilidade e recorte mais

direcionado em relação à pesquisa. Ante as possibilidades apresentadas,

permaneceu somente a mesma certeza inicial, de que o objeto dessa pesquisa seria

privilegiar o olhar do idoso.

O meu interesse era o público idoso como fruidor de arte. Não era minha

intenção observar e considerar primordialmente aspectos do estudo realizado,

verificar como se deu a mediação ou buscar respostas às questões que surgiram na

área específica da arte. O mais importante eram as falas das participantes. Muito

pouco sobre todo o trabalho de mediação realizado foi apresentado. Não há falas de

mediação, somente as considerações de cada membro do grupo.

Muitas pesquisas (Parsons, Housen, etc.) foram realizadas sobre o processo

de mediação cultural em arte, com abordagens diferentes e extremamente ricas

sobre o assunto. No desenvolvimento deste estudo, a arte está presente todo o
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tempo e com sua força e pulsação, mas não é prioridade. Algumas questões que

surgiram nessa área específica ficarão para uma próxima pesquisa. Decidi neste

trabalho em permanecer mais atenta ao processo de envelhecimento humano.

Durante o processo de envolvimento com a pesquisa, constatou-se a

existência de vasto material sobre mediação cultural com crianças9. Descobri

teóricos interessados na relação estabelecida entre as obras de arte e os leitores,

conhecedores ou leigos.

Preferi os trabalhos de Michael Parsons e Abigail Housen, que

desenvolveram seus estudos observando por categorias os níveis de

desenvolvimento estéticos alcançados pelas crianças como fruidores de arte.

Dedicaram-se também ao tema as pesquisadoras brasileiras Maria Helena Rossi,

Terezinha Frans, Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque. Outras propostas

educativas estão sendo realizadas por escolas e museus, dedicados a essas ações.

Encontramos outros teóricos, entre eles Ana Mae Barbosa, Analice Pillar, Robert

William Ott e Edmundo Burke Feldmann.

Em face da diversidade de propostas existentes, apresentei somente algumas

considerações de Parsons e Housen, assim como os cinco estágios propostos por

ambos. As observações e considerações resultantes do trabalho desses

pesquisadores inspiraram outro tipo de classificação, em que muitos estágios

apresentados ocorreram com pulsações distintas. Como se elas ganhassem vida

própria, atendendo às características desse público. Rossi cita Parsons, que aponta

para o fato de que os leitores possuem autonomia na utilização dos estágios

dizendo: “nem as pessoas são estádios10, nem os estádios rótulos para as pessoas.

As pessoas servem-se, isso sim, dos estádios – de um ou mais estádios – para

compreender a pintura”. (2006, p.124).

                                                          
9 Ao menos em pesquisas realizadas pela autora ao longo de seu trabalho e atuação como arte
educadora, não foi encontrada nenhum material escrito que se dedicasse especificamente a observar
a pessoa idosa como fruidor de arte.
10 Nas citações do livro de Parsons, mantém-se a grafia “estádio”, da tradução portuguesa, embora no
Brasil o termo utilizado seja “estágio”.



64

A pesquisa de Housen, The eye of the beholder: measuring aesthetic

development11, foi sua tese de doutorado em Educação na Universidade de Harvard,

EUA, em 1983. De acordo com Housen, as habilidades de leitura crescem

acumulativamente, à medida que o leitor evolui pelos estágios. Sua classificação,

assim como a de Parsons, determina a existência de cinco estágios do

desenvolvimento estético.

O primeiro deles é descritivo e narrativo. Nesse momento as pessoas são

impressionáveis pelo tema, que se torna um guia para ler o quadro. As formas e as

cores mais manifestas são sempre mencionadas. Prestam atenção aos aspectos

mais chamativos da obra e elegem, aleatoriamente, alguns detalhes para a análise.

O segundo é construtivo. O leitor relaciona as partes da imagem com a sua

totalidade, demonstrando a percepção de uma hierarquia nos elementos. Seu

objetivo é edificar algum tipo de estrutura para ler. Como essa estrutura é formada

por reflexões acerca de sua própria vida, ele tenta descobrir como o trabalho de arte

se encaixa naquilo que já conhece sobre o mundo.

O terceiro é classificativo. O olhar do leitor pode ser comparado com um

diagnóstico. Ele acrescenta à sua leitura as questões quem e por quê. Para

compreender a obra, ele busca as informações presentes na própria imagem, suas

formas, cores, e linhas etc, como informações da história da arte. Esse leitor quer

compreender a obra, relacionando-a com um contexto de informações.

O quarto estágio é interpretativo. A interpretação é baseada nas informações

presentes na própria imagem, como também na intuição e numa memória carregada

de afetos. Se no estágio anterior as emoções eram evitadas, agora elas ressurgem,

proporcionando uma interpretação mais sutil e global.

O quinto estágio é re-creativo. O leitor é capaz de refletir sobre o objeto de

arte, sobre si próprio e sobre a experiência. Sua experiência estética está fundada

no equilíbrio entre a cognição e a emoção.

                                                          
11 “O olho do espectador: mensurando o desenvolvimento estético”, tradução do título feito por Rossi
(2006).
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Michael Parsons também criou cinco estágios para classificar as leituras dos

símbolos de arte produzidos pelos participantes de sua pesquisa. Em 1992, ele

divulga seus estudos, principalmente no livro Compreender a arte: uma abordagem à

experiência estética do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Apresenta sua

apreciação artística baseada nos estágios de desenvolvimento humano. Cada

estágio é uma estrutura organizada com flexibilidade, onde certo número de idéias é

modelado por uma perspectiva dominante da arte. Essa perspectiva fundamental é

diferente para cada um dos estágios, e confere-lhe a sua forma característica.

Parsons, ao considerar sua experiência, diz:

A significação de um quadro não é a visão particular do artista ou do
espectador, e também não é uma essência eterna independente da
sociedade. É algo que pertence ao domínio público, algo a que podemos
ser mais ou menos sensíveis e cuja aplicação pode exigir da nossa parte
mais ou menos esforços. Os estádios dos desenvolvimentos estéticos são
níveis de capacidade crescente para interpretar desta forma a
expressividade das obras de arte. (1992, p.30).

Os cinco estágios de apreciação artística propostos por Parsons são:

preferência, beleza e realismo, expressividade, estilo e forma, e autonomia.

Preferência – As características fundamentais do primeiro estágio são

formadas por um gosto intuitivo pela maioria dos quadros, forte atração pela cor,

reação ao tema consistindo numa série de associações livres. As crianças pequenas

raramente encontram defeitos nos quadros, seja qual for o seu tema ou estilo.

Adoram a cor; quanto mais, melhor. Percebem muitas vezes qual é o tema do

quadro, ou seja, o que está representando; mas integram livremente nas suas

respostas as mais variadas recordações e associações de idéias. O traço comum é

a alegre aceitação de tudo quanto lhes ocorre, sem distinção entre o que é ou não

relevante.

A idéia dominante do segundo estágio – beleza e realismo – é o tema. Ele se

organiza em torno da idéia de representação. O objetivo fundamental da pintura é

representar alguma coisa. Um quadro será tanto melhor quanto mais cativante for o

tema e mais realista a representação. A emoção é elemento que deve ser
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representado, por exemplo, num sorriso ou num gesto. O estilo só é apreciado do

ponto de vista do realismo.

A perspectiva em torno da qual se organiza o terceiro estágio –

expressividade – tem a ver com a experiência que pode proporcionar. Quanto mais

intensa e interessante for, melhor será o quadro. O sentimento ou pensamento

expresso podem ser os do artista, ou os do observador ou de ambos. Em todo caso,

é sempre aquilo que é interiormente apreendido por um indivíduo.

O estilo e forma, que compõem o quarto estágio, consideram que a

significação de um quadro é mais social do que individual, dando nova perspectiva.

Integra-se numa tradição, criada por um conjunto de pessoas que ao longo do tempo

foi observando e comentando sobre algumas obras de arte. O significado da obra

consiste naquilo que o grupo consegue dizer discursivamente acerca dela, e que é

mais do que aquilo que cada pessoa é capaz de apreender individualmente num

dado momento.

A perspectiva fundamental do quinto estágio – autonomia – é a de que o

indivíduo deve julgar os conceitos e valores por meio dos quais a tradição constrói a

significação das obras de arte. Esses conceitos evoluem com a história, e devem ser

continuamente reajustados para se adaptarem à situação atual. O juízo é

considerado como sendo ao mesmo tempo mais pessoal e mais fundamentalmente

social. Por um lado, a responsabilidade do juízo pertence inevitavelmente ao sujeito.

Ao considerar as formas de apreciação de arte desenvolvida pela capacidade

humana, e a fim de melhor entender a complexidade dessa ação, Parsons faz a

seguinte observação:

Uma forma de compreender o modo como as pessoas pensam é observar
as idéias que utilizam. Ao refletir sobre um quadro podem, por exemplo,
interessar-se pelo tema, ou pela textura e pela forma, ou pela expressão de
emoções. Tratam-se de idéias bastante correntes quanto aquilo que num
quadro é digno de atenção e lhe dá valor. São as idéias que a maioria das
pessoas utiliza. E, como não são idéias muito claras, são também o gênero
de idéias que os filósofos da arte discutem. Na perspectiva da presente
obra, são importantes porque estruturam o nosso pensamento sobre a
pintura e, por conseguinte, orientam as nossas percepções e modelam as
nossas atitudes. Compreendemos melhor como uma determinada pessoa
pensa sobre a pintura se soubermos quais destas idéias ela utiliza e de que
forma as entende. (1992, p. 30).
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Parsons observou em sua pesquisa que a cada estágio há uma evolução

crescente nas interpretações. Estabelece cada tópico gradativamente, do primeiro

ao quinto estágio, considerando que as interpretações tornam-se mais ricas. Em

cada estágio, ele salienta uma idéia ou grupo de idéias que se sobressaem sobre

outras. São elas: preferência, tema, expressão, aspectos formais e juízo. O

desenvolvimento orienta-se, basicamente, sempre no mesmo sentido: da

dependência à autonomia.

O impulso inicial para análise das falas foi o de reler as experiências de

Abigail Housen12 e Michel Parsons13 para associá-las ou não às respostas e

ressonâncias obtidas com os cinco estágios, propostos por ambos. Esses autores

realizaram as pesquisas com crianças e por um tempo maior, e o trabalho de

mediação propiciou o desenvolvimento desses leitores que progrediam em seus

processos, atingindo estágios mais elevados.

Esses estágios seriam aplicáveis às nossas entrevistadas, com

características tão diferentes e únicas? Penso que a utilização mais integral dos

estágios ganharia maior consistência em um projeto futuro, com um prazo maior de

tempo no acompanhamento do grupo e, em outro contexto, como o de uma

universidade de arte. Essa percepção das características singulares das

entrevistadas ganha expressividade nas observações de Parsons, citada por Rossi,

ao ressaltar a diferença entre observadores infantis e adultos, dizendo:

É puro romantismo pensar que a sua experiência [da criança] da arte é
equivalente à dos adultos, ou que as suas obras estão igualmente
carregadas de sentido. Há toda uma série de perspectivas acerca da pintura
que as crianças não dominam e que são de grande importância. Por este
motivo, muitas qualidades estéticas relevantes são-lhe inacessíveis, e a sua
experiência de arte não possui a riqueza da dos adultos. O desenvolvimento
estético consiste precisamente na aquisição destas perspectivas. Só
atingimos os últimos estádios através de uma educação em que sejamos
freqüentemente confrontados com obras de arte e pensemos seriamente
acerca delas. (2006, p.133).

                                                          
12 Uma síntese da teoria de Housen encontra-se em Rossi (1999) e em Pillar (2006).
13 Uma síntese da teoria de Parsons encontra-se em Rossi (1995) e em Martins, Picosque e Guerra
(1998, p.120-123).
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Decidi observar as senhoras idosas como fruidores de arte. Um público com

características próprias. Certamente foi preciso considerar vários fatores, entre eles

a complexidade que envolve o encontro entre cinco pessoas. A fala do outro tem um

tempo diferente e próprio, mesmo vivendo juntas a mesma experiência. Como a

duração dos encontros foi curta, qualquer aprofundamento era prematuro.

Com o desenvolvimento da pesquisa, constatei em diferentes situações o

grande potencial desse público, confirmando a certeza de que o ser humano sempre

aprende e desenvolve conhecimentos. A pessoa que percorreu um vasto caminho

demonstra também que enquanto existir vida, certamente existirão possibilidades de

mudanças, aquisição de novos saberes, troca de delicadezas entre os seres

viventes. Abigail Housen, citada por Rossi ao observar os estágios do

desenvolvimento estético e o leitor adulto, assinalou:

[...] O desenvolvimento estético continua durante toda a vida. Isso não quer
dizer, porém, que todos os adultos alcançam os estágios mais elevados.
Existem adultos em todos os estágios. Apesar de existir uma forte
correlação entre idade e estágio, o que mais favorece o desenvolvimento
estético, segundo Housen, é a familiaridade com a arte. (2006, p. 23).

Ao distanciarmo-nos da vivência, para analisá-la, lançamos outro olhar sobre

a experiência: as participantes, ao fazerem considerações, optaram

inconscientemente por pensamentos e linhas de reflexões semelhantes.

Considerando as falas elaboradas até então, apresentei as apreciações artísticas

das participantes, agrupando as observações por aproximações de idéias. As falas

seguem linhas de pensamentos similares, acontecem em momentos variados e de

formas desprendidas.

Em momentos de maior descontração, a construção coletiva é favorecida. A

apresentação de mais trabalhos do mesmo artista, em uma visão de pequeno

conjunto de obras, contribuiu para a aproximação entre as participantes, as obras e

o artista. As observações dos critérios de organização das linhas de pensamentos

mais freqüentes nas falas, nesse processo conjunto criado por elas na busca da

aproximação com as obras, levaram a propor uma classificação mais técnica do que

desenvolvimentista, até porque os encontros foram pontuais. O que não implica de

os estágios estarem presentes em momentos dispersos nesta classificação.



69

• Estilo da obra – Conhecimento sobre a escola ou movimento artístico;

• Técnica – Observação da técnica empregada;

• Composição – Composição estética da obra;

• Expressão – Expressão de sentimentos, idéias e ideais;

• Identificação e interpretação – Assimilação de idéias, fatos e imagens, e

interpretação pessoal do observador;

• Envelhecimento – Reflexões ligadas ao envelhecimento humano.

Ocorreram vários momentos de silêncio. Eram perceptíveis os sentimentos de

intranqüilidade nos poucos segundos diante do desconhecido. Silêncio que tinha

ressonância. Vencidos alguns entraves, as falas foram surgindo e a construção

coletiva aos poucos foi acontecendo.

Nas apreciações artísticas produzidas pelas integrantes do grupo, alguns

critérios nortearam as observações, formando coletiva e inconscientemente um

código comum. Ao articularem conhecimentos adquiridos e vivências, criaram

possibilidades de aproximação com as obras. Essa infinita capacidade humana para

interpretar o mundo revelando um repertório vasto por meio da associação de

experiências, sentimentos e idéias, são refletidos por Geertz,

O que é importante na vida humana é a sensação, lembrada ou antecipada,
temida ou procurada, até mesmo imaginada e evitada. É a percepção
moldada pela imaginação que nos fornece o mundo exterior que
conhecemos. É a continuidade do pensamento que sistematiza nossas
reações emocionais em atitudes de tons distintos de sentimentos e
estabelece um certo escopo para as paixões individuais. Em outras
palavras: em virtude de nosso pensamento e de nossa imaginação,
dispomos não apenas de sentimentos, mas de uma vida de sentimento.
(1989, p. 59).

A fim de visualizarmos a experiência vivida, exibi as imagens separadamente

com algumas considerações feitas pelas componentes do grupo, seguindo os

critérios descritos anteriormente. Depois se seguem as colocações, com todas as

imagens presentes e, por fim, as observações elaboradas quando finalmente as

referências são articuladas.
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Figura  7 – Auto-retrato – Picasso, 1900.
Disponível em: <www.angelfire.com/pa/genesis4/yopicasso.html>.

Figura  8 – Yo Picasso – Picasso, 1901.
Disponível em: <www.angelfire.com/pa/genesis4/yopicasso.html>.

Técnica
Elvira – É grafite essa foto?
Alma – O preto e branco não dificulta para o artista
ressaltar o que ele quer, do que o colorido?
Expressão
Nilda – Essa pessoa está com o olhar fixo, assim
como direcionado para algo ou alguém.

Expressão
Nilda – Esse aí está com o olhar meio
espantado, assustado mesmo!
Elvira – Ou admirando!
Nilda – Chama a atenção o olhar e a
roupa branca.
Identificação e interpretação
Alma – Você começa a olhar o contorno
das árvores. Quer dizer, dá para ver
muita coisa. É incrível o que dá para a
gente criar em cima dessa forma e
espaço.
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Figura  9 – Auto-retrato com paleta na mão – Picasso, 1906.
Disponível em: <www.rainhadapaz.g12.br/projetos/arte/picasso/obras.html>.

Figura  10 – Auto-retrato – Picasso, 1907.
Disponível em: <http://www.angelfire.com/pa/genesis4/yopicasso.html>.

Estilo da obra
Alma – O auto-retrato tem um outro estilo...
Você pronunciou a palavra que eu queria,
cubismo.
Composição
Nilda – As linhas estão mais determinadas,
são retas quebradas que vão formando o
todo.
Identificação e Interpretação
Alma - Esse é famoso, não recordo o nome
do pintor, mas é famoso!

Técnica
Alma – É um trabalho que lembra mais uma
foto. Uma fotografia é um trabalho estático,
parou naquele momento e ali ficou.
Expressão
Ana – Ele ficou preocupado e parou. Ia e não
foi. Ficou parado, estático.
Nilda – É como se ele estivesse andando e
parou naquele momento e registraram.
Identificação e interpretação
Nilda – Parece mais um pintor... o objeto
parece uma palheta!
Nilda – Esse dá a impressão de que está
falando com calma e com carinho para com
alguém.
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Figura  11 – Auto-retrato – Picasso, 1970.
Disponível em: <http://www.angelfire.com/pa/genesis4/yopicasso.html >.

A construção coletiva não fluiu com facilidade na primeira etapa, quando o

contato com cada pintura aconteceu separadamente. Embora já tivessem observado

e feito considerações, seguiram a mesma linha de observação que fariam mais

tarde, quando teriam acesso a todas as pinturas de uma só vez.

Ao focalizar todas as imagens conjuntamente, as observações possibilitadas

pela comparação entre elas revelaram maior descontração e desenvoltura nas

leituras, tornando o processo mais agradável e enriquecedor para as participantes. A

aproximação das senhoras com as obras aconteceu mais efetivamente com a visão

conjunta das imagens e a possibilidade de articular novas relações na construção do

conhecimento coletivo.

Embora o processo de aproximação com os trabalhos estivesse em ritmo de

ascensão, até este momento o grupo ainda não havia percebido que todas as obras

eram de um único artista. Talvez isso se deva ao fato de o pintor mudar

constantemente seu estilo, espírito inquieto e livre, com muita propriedade e rapidez,

no decorrer de sua existência. A construção do grupo possibilitada pela visão

conjunta das obras resultou na identificação do artista (Picasso), o que determinou

as novas relações estabelecidas abaixo:

Estilo da obra
Alma – Esse trabalho é uma caricatura!
Nilda – Uma caricatura séria, não de gozação.
Elvira – Isso já é moderno!
Ivete – Eu vejo os traços da arte africana
também.
Composição da obra
Nilda – Aqui já está usando a perspectiva. Esse
já dá a idéia de volume de escultura.
Identificação e interpretação
Elvira – Ninguém vai ter uma testa com esse
corte, parece que ele tomou uma pancada.
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Estilo da obra

Alma – Por acaso o terceiro é da fase azul dele (Picasso)?

Composição

Alma – Eu gosto do segundo, porque ele não delimita. Ele deixa você fluir na cor, na

vestimenta e no fundo.

Expressão

Elvira – O primeiro está bem mais expressivo, não sei se é pelo fato de ser preto e

branco.

Ana – Eu gosto do terceiro, pelo olhar! Representa muito mais do que os outros.

Elvira – O último é triste! Uma decadência, uma judiação! Nas duas primeiras ele

está na vivacidade. Olha a pose dele (segunda imagem), nossa senhora! Pensa ser

o rei do mundo. Está no auge!

Nilda – Eu gosto do primeiro e do terceiro, porque mostrou mais emoção.

Identificação e interpretação

Alma – Na terceira imagem ele se auto-retratou todo “saradinho” e magrinho. Ele

“viajou”, hein?

Envelhecimento

Nilda – Aqui, no começo, a juventude, o olhar da busca. No segundo, eu vou para cá

ou para lá, a indecisão. O próximo está olhando alguma coisa mais para frente, o

futuro. Na quinta imagem já está numa fase de mais idade, pensando o que será da

vida...

Alma – Mutação exterior e envelhecimento.

Elvira – Olha, na quarta imagem até a cabeça dele está mais baixa, não está mais

imponente. Mesmo na terceira ele já está se inclinando, mas não tanto. Mas na

quarta imagem!

Nilda – Considerando que com a idade a gente vai vendo não só o exterior como o

interior, ele já fechou a boca. Os olhos já estão fechados para não ver as coisas de

fora e olhar só para dentro.

Alma – (Pergunta para o grupo) Por que um nariz tão grande?
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Elvira – (responde à pergunta de Alma) Ah! minha filha, você vai ver o seu como vai

ficar. Com o passar do tempo, dizem que o nariz e a orelha crescem.

Os esclarecimentos iniciais das atividades já suscitaram reflexões sobre as

questões ligadas ao envelhecimento. Ante essa provocação, à medida que as

considerações sobre velhice aconteciam, as falas das participantes ficavam mais

carregadas de humor. Notei que o senso de humor era usado quando o assunto

envelhecimento aparecia em alguns momentos da vivência.

No desenvolvimento de cada etapa da proposta as participantes

aprofundaram mais as observações. Refletiram sobre a vida veloz e cotidiana, como

as mudanças dos acontecimentos são rápidas. A apresentação das referências

trouxe consciência das datas, e o processo de envelhecimento do artista ficou mais

evidente. Com isso as participantes construíram novas reflexões.

Estilo da obra

Nilda – Tinham escolas de arte diferentes “pipocando” nessa época, talvez por isso

as mudanças acontecessem tão rapidamente.

Técnica

Alma – A sensação que ficou é de que ele devia ser muito curioso, além de

observador. Então ele aprendia uma técnica e à medida que ele dominava, ele já

passava para a seguinte. Até que chegou num ponto que ele começou a criar uma

técnica própria, sem similares. Ele teve a fase da fotografia, depois foi mudando,

baseado sempre em coisas novas que surgiam nessa época. A sensação é que

realmente ele foi quebrando essas barreiras até chegar num ponto que ninguém

tinha chegado.

Identificação e interpretação

Nilda – De um ano para o outro ele mudou completamente! Acho que no segundo

ele começou com a fase das mulheres dele.

Elvira – Ele descobriu o mundo rápido! Nossa, é uma mudança muito grande, num

período muito curto.
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Ana – Talvez quando ele se pintava, ele se via desse jeito. Observe que nas datas,

de 1906 para 1907, a distância de tempo é pouca, e a diferença entre as imagens é

muito grande.

Envelhecimento

Alma – A mudança não é só interior. A mudança é principalmente exterior. Porque

se houvesse somente a mudança interior, seríamos muito lentos nesse processo de

ver e visualizar aceitações. A mudança exterior é veloz, o século passado foi o que

mais trouxe mudanças, e a gente teve que se adaptar rapidamente.

Elvira – As datas são muito próximas e ele já se imaginava ou se pintando com

mudanças muito rápidas. Deve ter sido uma pessoa muito evolutiva ou enxergava

muito longe. Ele parecia dizer assim: Como é que eu vou ficar amanhã? O que está

acontecendo comigo hoje?

Alma – Então os valores mudaram. As formas de olhar as coisas mudaram. Você

aprende a gostar de uma coisa que antes você olhava e falava: eu não gosto!

Atualmente, você tem que parar, observar e sentir, para depois dar uma opinião.

Não importa conhecer intelectualmente, quando você sente, já está meio caminho

andado.

Após a leitura coletiva dos auto-retratos de Picasso as participantes foram

convidadas a fazer auto-retratos, a realização dessa nova tarefa foi em outro

ambiente, na mesma sala.

Um espaço preparado com mesas, cadeiras e espelhos individuais, e sobre

uma das mesas materiais diversificados para o fazer artístico14. O desafio consistia

em se olhar no espelho e retratar a própria imagem.

                                                          
14 Os materiais disponibilizados foram papel canson A2 e A4, carvão, giz pastel seco e a óleo, caneta
nanquim, tinta acrílica, pincéis, aquarela tinta e lápis, godês e palhetas para tinta, tesoura, fixador
spray, lápis de cor, lápis para desenho e borracha.
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As componentes do grupo fazendo os auto-retratos.

Esclarecimentos para a utilização dos materiais foram disponibilizados para

quem quisesse experimentar alguma técnica diferente. Os materiais selecionados

pelas participantes foram pastel seco e pastel a óleo, lápis de cor, carvão e lápis

aquarela. A seguir houve esclarecimentos sobre o uso de alguns desses materiais.

Depois de cada etapa vivenciada nesse primeiro encontro, talvez essa

proposta, a de se auto-retratar, foi a mais intimidadora, por acreditarem que a

atividade requereria certa habilidade. Pelo caráter do convite, aventávamos a

possibilidade de alguma dentre as integrantes não querer se aventurar. Mas todas

participaram e se saíram muito bem. Alguns comentários aconteceram. Eu nunca fiz

isso antes! Ou; eu não sei desenhar!

O ambiente foi descontraído. Algumas participantes demonstraram prazer em

trabalhar com material inusitado. Pareciam surpresas com as possibilidades que o

material oferecia. Algumas colocações em relação ao trabalho aconteceram, com

humor e em forma de brincadeira. Usamos como exemplo a brincadeira de Alma,

que ao retornar para o semicírculo, depois de terminado seu trabalho, perguntou se

poderia esquecer a pintura e não apresentá-lo ao grupo, fazendo “chacota” com o

seu próprio auto-retrato. Acreditava que ele não tinha nada de parecido com o seu

visual.

Isso me fez pensar que somos dotados de potencial para a arte e para

expressarmos-nos de forma única e individual.
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Imagem abstrata – Elvira, 2007.
Carvão sobre papel, 30 X 21 cm.

Elvira – É a primeira vez que eu estou mexendo com uma coisa dessas.

Imaginar se vai sair igual ou parecido foi a melhor sensação dessa experiência. Eu

acho que traz alguns traços, pensando, o cabelo curto. Alguma coisa dá para

lembrar. Estou satisfeita! Não vou trocar! (fez o comentário dando risada).

Consegui até abaixar minhas pálpebras! Se você olhar os meus olhos na foto,

as pálpebras estão caídas as duas, porque de vez em quando incha, mais num dia

do que no outro. Eu consegui fazer com as pálpebras caídas aqui (demonstra

satisfação e espanto). Intitulei abstrata porque eu fiz no preto-e-branco, e eu não sei

como definir isso aqui. Bem, eu não tenho lembrança de ter-me auto-retratado

anteriormente. E é o primeiro desenho que eu fiz. Eu acho que até saiu bem, porque

tem uma pequena expressão. Eu vejo a Elvira, eu estou em frente a um quadro, eu

ainda hei de virar o rosto e encontrar o quadro.
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Senhora de olhos verdes – Ivete, 2007.
Lápis aquarela sobre papel, 30 X 21 cm.

Ivete – Eu gostei da experiência! Interessante, eu já desenhava, mas foi a

primeira vez que me auto-retratei. Eu fiz o contorno do rosto, os olhos e a boca

olhando no espelho. Fui fazendo e fiquei satisfeita. Eu gostei de ter feito, do

resultado e de ter usado o lápis aquarela.

Os olhos estão em destaque! Eu gostei de pintar, eu nunca tinha trabalhado

com esse lápis aquarela e eu gostei muito. Eu me vejo nessa imagem!
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A desconhecida – Alma, 2007.
Giz pastel seco sobre papel, 30 X 21 cm.

Alma – Eu comecei tentando fazer alguma coisa que me retratasse, o

cabelinho curto, o queixo, mas de repente o prazer de brincar com o material

superou tudo. Eu não estava nem mais aí para o fato do desenho parecer comigo. O

importante foi o que eu consegui mexer com o material. Não a imagem, o exercício

talvez.

A proposta foi fazer um auto-retrato, inicialmente achei que valeria a pena me

auto-retratar, mas me encantei com o material, e de erro em cima de erro, continuei

o trabalho com entusiasmo das possibilidades oferecidas, não mais com a proposta

inicial. Então cheguei a uma figura muito estranha e ela não tem nada a ver comigo.

Eu acabei intitulando A desconhecida porque realmente eu não me reconheço nesse

auto-retrato. Essas manchas e a falta de definição não têm nada a ver com as

minhas características pessoais, pois eu sou muito definida, muito racional e pé no

chão. Mas talvez somente pela minha maneira de ver o mundo, que é mutável. Eu

me adapto muito facilmente, viro as páginas das ocorrências de minha vida muito

fácil. Eu não fico chorando, consigo passar adiante. Então essa mistura de borrões é

o meu lado mutante.
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Visões Apreensivas – Nilda, 2007.
Lápis de cor e giz pastel seco sobre papel, 30 X 21 cm.

Nilda – O meu forte não é desenho também, sem querer eu me fiz bem mais

nova. Acho que retratei mais o meu interior do que o meu exterior.

Fiquei observando mais o olhar que eu desenhei. É um olhar apreensivo, até

um pouco assustado. Retratei o sol, que é uma coisa muito alegre, mas talvez o meu

inconsciente possa ter visto alguma coisa ligada à natureza (não foi o que eu pensei

quando fiz), mas veio agora a reflexão sobre o que estamos presenciando acontecer

com a natureza, daí a preocupação.
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Nega Maluca – Ana Nazaré, 2007.
Giz pastel óleo sobre papel, 30 X 21 cm.

Ana Nazaré – Eu peguei o espelho, gosto muito de me olhar no espelho.

Tentei fazer o nariz, acho que ficou parecido, e os olhos (quando eu estava fazendo

lembrei dos olhos de Picasso, ficou redondinho). O cabelo tentei também e a blusa,

mas sinceramente não me acho parecida. Eu me acho mais bonita do que o

desenho. Não é importante que pareça comigo, mas gostaria que fosse. Mas

quando terminei, vi que não estava parecido. Imaginei também a cara do Picasso, o

que passou na cabeça dele na hora que estava fazendo, talvez ele, assim como eu,

queria que ficasse parecido e não ficou.

Eu gostei de fazer, mas não me sinto assim. Bem, depois que terminei, achei

que talvez o meu subconsciente estivesse fazendo essa boneca aqui. O desenho

ficou mais ou menos parecido com aquela dançarina que escolhi bem no início,

naquela primeira atividade que fizemos, a pintura intitulada “A Dança”. Essa é uma

experiência que vou tentar fazer lá em casa. Já tinha feito antes, mas vou tentar

aperfeiçoar.
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Ao final do primeiro dia foi satisfeito o desejo de que o grupo desenvolvesse

entre si um ambiente acolhedor e gostoso. As integrantes relacionaram-se bem,

respeitosamente e com espírito de cooperação. Não se atropelaram, respeitaram

sempre as falas das colegas, mantendo-se atentas e interessadas nas observações

que fluíam. Por tanto, a proposta inicial foi entendida e assimilada por todas.

Indagadas sobre o resultado alcançado, se a experiência seria a mesma caso

estivessem sozinhas em um museu, elas responderam:

Alma – A gente está somando idéias e conceitos e fazendo trocas. No museu,

quando você está sozinha, você simplesmente gosta ou não. Observa alguns

detalhes, algumas coisas, e durante a visita, se você tem monitores, eles vão falar

aquilo que foram treinados para dizer. Você não forma uma opinião sua. Aqui deu

chance. Ela pode ter gostado de uma, ela de outra. Com algumas idéias e

observações eu concordei, com outras não.

Nilda – O grupo vai ajudando porque chama a atenção para os detalhes.
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Encontros sensíveis com a arte

Faixa de Moebius – Detalhe das mãos de Nilda.

o segundo encontro15 a sala permaneceu com a mesma

disposição anterior. Mantiveram-se os dois ambientes criados no

mesmo local. Como no primeiro, as atividades iniciaram-se no

semicírculo com as cadeiras, e depois foi utilizado o espaço composto de mesas e

cadeiras para a produção artística.

                                                          
15 Contávamos nesse dia com a presença de Regina Célia Sodré Ribeiro – técnica da GETI –
Gerência de Estudos e Programas da Terceira Idade do SESC-SP, que acompanhou mais essa etapa
do projeto de pesquisa. Ela, juntamente com a equipe da GETI, tem prestado colaboração e apoio.
Contamos também com a participação da equipe responsável pelas filmagens do SESC-SP, que
registrou o encontro.

N
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O grupo demonstrava tranqüilidade com o novo encontro16, as experiências

adquiridas foram facilitadoras para o andamento das atividades. Selecionei uma

atividade que já havia vivenciado durante a participação em oficina do seminário

[con]tatos com mediação17 no SESC Pinheiros.

Faixas foram colocadas em uma sacola e cada integrante retirava

aleatoriamente a sua, sem a consciência de que elas possuíam cores diferentes.

Durante esse processo, contei sobre a faixa de Moebius18 e mostrei como ela é feita.

Toma-se uma tira de papel larga e cola-se o início com a parte final. Sendo colada

normalmente, resulta em um círculo. Para conseguir a faixa de Moebius, é preciso

virar um dos lados antes de colar as extremidades. Surge uma nova forma, com

possibilidade de movimentação infinita, um eterno ir-e-vir, sem sair da mesma forma.

–– a representação do infinito. Mais informações encontram-se registradas por

Ribeiro (2008).

Foi entregue a cada participante uma tesoura, e solicitado que alterassem a

forma, fossem cortando, caminhando com a tesoura por ela. O grupo foi alertado

sobre alguns cuidados imprescindíveis: – não chegar ao mesmo ponto inicial,

desviando-se sempre dele; – evitar destacar pedaços da tira. Dentro desses

critérios, cada uma tinha plena liberdade de ação. Depois que cada participante

executou essa tarefa, todas se reuniram para um trabalho conjunto, que consistiu em

entrelaçar uma faixa na outra, gerando uma nova forma. Quando finalmente o

trabalho ficou pronto, foi deixado no centro, e tornou-se o foco da reflexão sobre

essa experiência.

                                                          
16 Manteríamos o mesmo roteiro, propondo somente uma alteração: a produção artística final seria
uma colagem. Preparamos diferentes imagens de revistas com qualidade de impressão. Como o fato
de desenhar (auto-retrato) era um desafio para as participantes, procuramos manter a qualidade da
proposta, trazer tranqüilidade às integrantes do grupo.
17 Seminário realizado pelo grupo de pesquisa Mediação Arte / Público e a Profª Miirian Martins da
Unesp no SESC Pinheiros (maio de 2007).
18  Descoberta em 1865, pelo matemático e astrônomo alemão August Ferdinand Moebius, a faixa foi
embrião de um ramo novo da matemática conhecido como topologia: o estudo das propriedades de
uma superfície que permanecem invariáveis quando a superfície sofre uma deformação contínua.



85

Composição de uma forma única com as faixas de Moebius.

Alma – Lembra um pouco Bertioga19. A atividade de integração inicial de que

participamos no primeiro dia do encontro em maio. Quando todos interagiam com os

barbantes formando aquela grande teia.

Elvira – Os resultados dos caminhos de cada uma. Depois juntamos as habilidades e

conhecimentos, tanto é que um invade o espaço do outro. Todas entraram uma no

espaço da outra.

Alma – Uma inter-relação dos caminhos. Uma interligação entre os caminhos, eles

se cruzam, se afastam.

Nilda – Apesar do emaranhado, a gente pode delinear os caminhos das pessoas.

Alma – Às vezes esses caminhos são paralelos, às vezes tomam direções opostas.

Uns são mais largos, outros mais estreitos.

Elvira – Uns são mais difíceis, outros mais fáceis!

Alma – A maneira de ver a vida, às vezes mais ampla, às vezes mais limitada.

Ana Nazaré – Quando eu estava cortando pensava no caminho da minha vida.

Pensando nas escolhas que fiz, nos caminhos que deixei para lá.

Alma – Apesar de tudo isso eles são flexíveis. Os caminhos da vida são flexíveis.

Você juntou os nossos caminhos!

Elvira – É o mundo, o nosso trabalho tem essa forma arredondada.

                                                          
19 Alma se referia ao encontro, Festival da Integração, que acontece anualmente no SESC Bertioga,
realizado pela GETI - SESC SP com os grupos de idosos atendidos pelas Unidades pertencentes ao
estado de São Paulo.
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Trabalho final feito pelas participantes com as faixas de Moebius.

As participantes perceberam-se únicas e possuidoras de vivências

singulares, e ao mesmo tempo demonstraram consciência de que faziam parte do

um todo, pertenciam àquele grupo. Os conhecimentos individuais contribuíram na

construção do conhecimento coletivo.

O medo de se expor, de falar besteira sobre uma área tão específica como a

arte e, além de tudo, serem filmadas, foi dissipado. A construção coletiva

proporcionou integração, descontração, tranqüilidade e segurança. Cada uma

expôs seus pensamentos e idéias, vislumbrando a importância de sua maneira

individual de ver e perceber o mundo. As articulações e construções diversas dos

saberes individuais, possibilitadas pela arte na construção coletiva, são descritas

por Fischer: “A arte é o meio indispensável para essa união do indivíduo com o

todo; reflete a infinita capacidade humana para a associação, para a circulação de

experiências e idéias”. (2002, p. 13).

As senhoras caminhavam e progrediam na construção coletiva, percebendo e

reagindo individual e conjuntamente a cada proposta. Juntas olhavam para a forma
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arredondada e única produzida, entrelaçadas as faixas individuais. As falas e

observações descritas denotam compreensão e apropriação da vivência.

Depois passamos para outra etapa da proposta: apresentação de nova série

de pinturas. Elas, mais soltas e tranqüilas, olhavam para a obra ao centro e falavam

com fluidez. Houve momentos em que mais de uma pessoa queria falar ao mesmo

tempo, sendo necessário interromper e solicitar que cada qual esperasse sua vez.

O critério estabelecido para a exibição das imagens foi a apresentação de três

obras de Gustav Klimt, As três idades da mulher (1908), O Beijo (1907) e Vida e

Morte (1916) e, depois, mais três obras de Siron Franco, Anciã (1980), A dama de

Chapéu (1980) e Salomé no rio (1985). De cada artista destacou-se

intencionalmente uma obra. Nos casos acima, sempre a primeira obra citada,

considerando o tema, que, de alguma forma, fala do envelhecimento.

A pintura As Três idades da mulher foi mostrada em primeiro lugar e sozinha.

Depois de esgotadas as observações do grupo, mais duas obras do mesmo artista

foram apresentadas, ampliando a visão das integrantes do grupo sobre a proposta

do pintor. Com essa dinâmica ficou claro para mim que o contato com outros

trabalhos construiu novas possibilidades de ver e de aproximações com a obra

inicial.

Com o mesmo critério adotado no encontro anterior, nesse momento de

sensibilização resolvi expor somente a reprodução da pintura, sem maiores

considerações sobre o artista ou outras referências da obra. A proposta era somente

olhar e falar o que viam, lembravam e imaginavam diante da imagem. Quando algum

componente do grupo conhecia o artista ou a obra, as informações eram divididas

naturalmente. No caso de ninguém conhecer a imagem ou artista, as informações

eram dadas ao final das falas ou quando apresentadas outras obras.

Os artistas foram selecionados pelo conjunto representativo de trabalho e

pela sensibilidade demonstrada, especificamente na obra escolhida para iniciar a

atividade. Obras que de certa maneira falam da existência humana e da velhice.

Embora a escolha fosse intencional, observamos que as questões ligadas ao
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envelhecimento apareciam muitas vezes de forma aleatória. Vale lembrar que

algumas senhoras trouxeram essas questões quando fizeram a apresentação inicial

ao grupo.

O desejo de trabalhar com a Anciã surgiu quando a pesquisadora teve acesso

à pintura no SESC Pinheiros – SP. O impacto da força dessa mulher retratada por

Siron Franco foi muito forte e arrebatador: o que estava atrás dos quatro olhos

daquela velha? A minha preocupação com o olhar da maturidade parecia ganhar

ressonância na pintura desse artista.

Muitas dificuldades surgiram para obter autorização para o uso de imagem

dessa obra, que não possui material fotográfico e nem escrito disponível20. O

primeiro contato com Siron Franco foi por e-mail. Prontamente ele respondeu,

autorizando o uso da imagem e se prontificando-se a colaborar.

O segundo contato com o artista se deu no SESC Pinheiros – SP, quando ele,

no mesmo período dos encontros com os idosos, realizava uma oficina de litografia.

Conhecer Siron Franco pessoalmente foi uma experiência singular. Comentou-se, na

ocasião, a dificuldade em encontrar material escrito sobre essa obra. Foi então que

ele relatou a história de Dona Maria, a anciã retratada em sua pintura. Como

pesquisadora inexperiente, eu não havia levado nenhum gravador para registrar a

oportunidade rara. Siron, vendo a preocupação em anotar cada palavra sua com

fidedignidade, comprometeu-se a enviar essas informações depois. O terceiro

contato21 com Siron foi por telefone, quando então registrei o que levou o pintor a

produzir a obra Anciã.

                                                          
20 A GETI – SESC-SP foi consultada, e como sempre a boa vontade e o companheirismo dos colegas
de trabalho estiveram presentes. A orientação recebida foi de obter junto ao pintor a autorização para
uso da imagem e depois encaminhar uma solicitação à GEAC – Gerência de Ação Cultural do SESC-
SP, responsável pelo acervo de obras de arte da Instituição. Mais uma vez a pesquisadora contou
com o apoio da GETI, que entrou em contato com a GEAC, pois a relação entre as gerências
possibilitaria maior rapidez ao processo. A GETI solicitou ao fotógrafo Nilton Silva do SESC-SP que
captou a imagem da Anciã para esta pesquisa.
21 Em 13/07/2007.
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Sobre aquela velha... Bom, aquela obra foi feita nos anos 80. Pintada

aqui em Goiânia. Pertenceu a uma exposição realizada no Masp e aconteceu

que ela foi vendida no final da exposição, e levada diretamente para o SESC-

SP. Parece-me que o SESC tem feito algumas mostras e exposto essa obra,

mas eu não tenho nenhum texto sobre ela.

A Dona Maria era a mulher do caseiro, ela tinha assim, sei lá, uns 90

anos. E tinha muito ciúme do seu Zico, seu esposo. Ele era um homem

expansivo, tinha muito bom humor, conversava muito, ele era leonino. Dona

Maria morria de ciúme dele e até quando chegavam visitas ao meu ateliê e

minha mulher resolvia mostrar uma horta, ou alguma coisa assim, ela já

achava que ele namorava as meninas. Entende? (risos).

Era muito engraçado. Ele era bem velhinho mesmo. Tinha uns 99

anos. Dona Maria tinha um olhar penetrante, em minha opinião, era como que

se aquele espírito, aquela alma, parecessem não gostar daquele corpo, que

ela mesma via no espelho. Sentia isso nela, mas posso estar falando

bobagem. E teve uma coisa curiosa que eu fiquei muito triste ao saber. Ela foi

atropelada. E você acredita que um carro passou em cima dela e os seus

olhos saíram?! Quando fiquei sabendo me transtornei. A pessoa que me

contou nem sabia do quadro, dos quatro olhos.

Ao mesmo tempo ela era uma mulher muito forte, porque aquele amor

de juventude nunca tinha se esgotado. Ela me contou com tristeza que nunca

tinha sido beijada na boca. Ela nunca recebeu um beijo na boca do seu

marido, e quando ela reclamava, Sr. Zico dizia que beijo era muito perigoso

por causa das bactérias, e que ele era saudável porque nunca havia beijado

na boca.
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Esse quadro tem essa força dela! E eu acho também que ela bate de

frente com esse culto louco da juventude, dessa nossa civilização, ao corpo,

cujos velhos vão ficando muito solitários dentro deles mesmos. Eles precisam

descobrir que amam suas próprias vidas e deixar essa idéia de parar de

trabalhar e de se cuidar. O corpo pode ficar marcado, mais fraco, e a alma pode

ficar cada vez mais forte e mais livre.

Porque não tem jeito, o que é interessante na vida é ela mesma, o

nascer, crescer e morrer. Não tem como fugir disso.  Depois de algum tempo

esse trabalho ficou marcado um pouco por isso. Por que olhar uma mulher

velha? Por que não olhar? O conceito de beleza está geneticamente arraigado

e culturalmente há uma massificação. Existem pessoas tão bacanas, tão legais,

que por uma questão de assimetria são rejeitadas. Por isso, eu acho que a

beleza é algo que se desfaz muito rápido, quando a pessoa não tem nada para

falar. Aí, aquela mulher bonita ou aquele cara bonito, mas ambos não possuem

nada para falar. A beleza, ela só não se segura. Essa é contradição da vida!

Não tenho outro trabalho que retrate diretamente essa temática. Mas

minha mãe morreu fazendo cirurgia plástica, e esse quadro vai ao encontro de

uma série que eu fiz. Algumas pinturas que falavam de cirurgia plástica. Eram

pessoas com aquelas marcas de incisões cirúrgicas. Eu tenho um amigo que é

cirurgião plástico, então eu via aquelas marcas que ele fazia como verdadeiros

rumos pelo rosto e corpo. Seguia aquelas linhas, usava aquilo tudo tentando

unir o gráfico à plasticidade do rosto, pasta de cores e gráfico da incisão.
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O olhar de quem já viu muito

Grupo observando a pintura As três idades da mulher, de Gustav Klimt.

exibição de imagens iniciou-se com Gustav Klimt. A obra exposta

primeiramente foi As três idades da mulher (1908) e, na seqüência,

O Beijo (1907), e depois Vida e Morte (1916). Houve identificação

inicial muito forte com As três idades da mulher, pela beleza, delicadeza e

abordagem representativa da obra. Os comentários fluíram com tranqüilidade e

foram muitas as observações.

A impressão que a pintura causou sobre as integrantes do grupo foi positiva.

Surgindo espontaneamente a identificação das observadoras com a obra, tornou-se

fácil relacioná-la com o universo feminino: vaidade, cuidado, afetividade,

maternidade...

A
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Figura  12 – As três idades da mulher – Gustav Klimt, 1908.
Disponível em: <http://www.artchive.com/ftp_site.htm>.

Estilo da obra e técnica

Alma – Tem formas geométricas, e também não é primitiva esta pintura?

Composição

Elvira – Eu começo a observar esta imagem pelo pé da adulta, depois que eu vejo

as demais.

Alma – Eu começo a observar pelo rosto inclinado. Foi o rosto inclinado que me

chamou inicialmente a atenção.

Elvira – Eu vejo no fundo uma queda d'água. Como se ela estivesse sobre uma

pedra.

Alma – Eu tenho impressão de superposição de imagens, o do fundo está sobre o

cabelo da ruiva.

Nilda – O desenho lá de cima se repete embaixo.

Ana Nazaré – A idosa está com as mãos nos olhos. Com a cabeça baixa e as mãos

nos olhos.

Alma – Tem um motivo principal que são as figuras e depois o fundo.

Ana Nazaré – Eu acho que é água correndo atrás.
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Expressão

Nilda – Ela transmite preocupação, chorando talvez.

Identificação e interpretação

Alma – Instinto materno. Instintos femininos. O nenê não dá para saber se é menina.

Nilda – Eu acho que são mulheres, seriam talvez três gerações.

Alma – Interessante como ele retratou cada etapa. Ele inferiu bem três gerações.

Ivete – Parece que tem um contraste entre a idosa e as outras duas imagens.

Ana Nazaré – A mulher parece gestante.

Nilda – Eu acho que ela é uma pessoa idosa.

Alma – Ela tem características de uma pessoa idosa, olha a representação das

mãos.

Elvira – É como se ela, a senhora retratada, batesse as mãos sobre as coxas e

exclamasse: mas o que você fez agora!

Alma – Ela me dá a sensação de uma pessoa que perdeu o rumo, de repente ela

não sabe para onde ir e nem o que fazer. Então ela pára, e depois retoma.

Alma – Eu tenho a impressão de épocas diferentes e gerações diferentes. Não tem

essa seqüência de criança, mãe e avó. A representação de três gerações, mas não

tem parentesco entre elas. As características físicas são bem diferentes, eu acredito

que não são da mesma família. Eu acredito que não exista ligação física, quer dizer

parentesco em termos genéticos.

Alma – Para mim a idosa está num patamar mais alto, ela se destaca por estar num

plano mais alto, mas também está mais distante das outras figuras. Acredito que ele

fez isso intencionalmente.

Nilda – Eu já vi “O beijo” desse pintor e uma outra pintura, eu não sei, acho que o

nome é “Salomé”! Todas possuem o mesmo estilo.

Alma – E a sensação de que estão cobertos só alguns pedaços do corpo. Estranho!

Ana Nazaré – Eu pensei no meu carinho com as minhas filhas.

Nilda – Se eu tivesse que dar um nome a esse quadro seria ternura, ele retratou

primeiro a figura da mãe.

Ana Nazaré – Para mim, o cabelo da idosa, a cabeça caída, lembra um pouco Jesus

na cruz.

Nilda – Eu daria o nome para esse quadro de ternura.

Alma – Eu intitularia meiguice.
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Elvira – Seria a avó, a filha e a neta.

Nilda – O artista é Klimt.

Alma – É linda! A pintura é bonita!

Ivete – Principalmente as cores.

Envelhecimento

Elvira – A idosa parece mais sofrida.

Ana Nazaré – Ela é mais cansada, mas não é mais sofrida!

Nilda – Mais preocupada talvez.

Alma – Ela carrega um peso nas costas, está inclinada.

Nas classificações percebi que existe um número maior de observações feitas

pelas participantes no item denominado “Identificação e interpretação”. Quando

aproximei as observações das senhoras com as categorias estabelecidas por

Housen, detectei relações com o 4º estágio – “Interpretativo” – em que as

participantes baseiam suas leituras nas informações contidas na própria obra de

arte, e também utilizam a intuição pessoal e o repertório individual de informações.

Em relação ao envelhecimento, as falas se dividiram. Para umas, a imagem

da idosa transmitia sensação de sofrimento e cansaço. Para outras, a mesma

senhora ocupava uma posição de destaque, por estar num patamar mais elevado do

que as demais figuras, posição que também a deixava isolada e sozinha. Esse juízo

diferente de valores observado é trabalhado por Parsons no 5º estágio “Autonomia”.

Ele foi relacionado com as interpretações elaboradas pelo grupo, baseadas nos

valores por meio dos quais a tradição constrói a significação da obra de arte. E ficou

mais rico pelas novas reflexões elaboradas pelas observadoras na adaptação

desses conceitos à realidade em que estão inseridas. O novo juízo de valores

estabelecido por elas é ao mesmo tempo pessoal e fundamentalmente social.

Parsons considera que a responsabilidade do juízo pertence inevitavelmente ao

sujeito.

Ao se referirem à idosa retratada por Klimt, as abordagens denotam duas

realidades de envelhecimento presentes na sociedade contemporânea: idosos

cabisbaixos, sobrecarregados e deprimidos, sem perspectivas e vontade de viver.
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Por outro lado, idosos com posição social elevada e boa condição financeira levam a

vida isolados, sozinhos e ensimesmados. Mercadante evidencia a complexidade

existente nas diferentes maneiras de envelhecer, ressaltando que para melhor

compreender o envelhecimento é importante observar as diversas situações

socioculturais dos seres envelhecidos:

O pensamento redutor, disjuntivo, e, portanto, parcial, não analisa de forma
ampla e profunda a velhice que se mostra como um fenômeno multifacetado
em que ao lado dos fatores biológicos, temos também as diversas situações
socioculturais e históricas constitutivas deste mesmo fenômeno. A
diversidade sociocultural indica a existência de uma pluralidade de formas
de viver a vida pelos assim denominados velhos. (2005, p. 25).

Com a proximidade das questões ligadas ao envelhecimento, ficou nítida a

necessidade de observar juízos e valores estabelecidos pela sociedade, referentes à

identidade da pessoa idosa. Impõe-se a construção de novas possibilidades de se

vivenciar o envelhecimento, uma forma mais ampla de pensar e compreender toda a

complexidade presente nessa etapa da vida. Na seqüência, outras pinturas de Klimt

foram apresentadas e somente poucas referências.

Figura  13 – O beijo – Gustav Klimt, 1907.
Disponível em: <http://www.artchive.com/ftp_site.htm>.
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Figura  14 – Vida e Morte – Gustav Klimt, 1916.
Disponível em: <http://www.artchive.com/ftp_site.htm>.

Expressão

Nilda – A ternura sempre como aconchego, o dar o ombro amigo ao outro. Aquele

senhor e senhora de azul parecem pessoas preocupadas com alguma coisa, e já na

parte de baixo uma pessoa querendo sacudir a outra como se ela estivesse com

problemas ou alguma coisa assim.

Interpretação

Nilda – Aqui no canto parece que tem outra criança e uma pessoa com ternura para

com ela.

Nilda – A maturidade de não se deixar impressionar pela primeira vista, a sabedoria

nos impulsiona a olhar de novo e dedicar mais atenção.

Durante a exposição das obras as observações foram em pequeno número,

comparadas às obtidas quando apresentada a primeira pintura. Nada foi dito sobre

O Beijo. Esse fato foi destacado mais tarde, quando uma das integrantes comparou

a construção da equipe em contato com as pinturas de Klimt e de Siron Franco. O

conjunto de trabalhos do artista criou aproximações do grupo com a obra Anciã. Vale

lembrar as várias falas de Elvira, dizendo não gostar da pintura. Depois da

exposição de outras obras e suas respectivas referências, somadas às observações

do grupo e do pintor, ela mudou sua opinião inicial. Rossi comenta que essa
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mudança pode acontecer quando o observador consegue relacionar a imagem com

o artista.

Mas quando ele estabelece a relação da imagem com o artista, a obra
resulta da interpretação que este faz de um determinado sentimento. O
aluno passa a valorizar a expressividade que o artista consegue impingir à
obra como um todo. A partir daí, uma imagem triste não é mais julgada
como ruim, pois o importante é a expressão pessoal (intencional) do seu
autor. O aluno consegue distinguir o julgamento moral do estético, deixando
de fundir os termos feio, triste e ruim. (2006, p. 48).

As três obras de Siron Franco foram exibidas, obedecendo ao mesmo critério

adotado na observação das de Klimt. A primeira pintura exposta foi Anciã (1980),

seguida das pinturas A dama de Chapéu (1980), e depois Salomé no rio (1985).

Figura 15 – Anciã – Siron Franco, 1980. Foto de Nilton Silva.
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Composição

Ivete – A imagem da senhora está colocada num plano mais baixo na pintura, quase

na metade da tela.

Expressão

Elvira – Ele (o artista) deveria estar muito triste quando pintou isso. Ela poderia ser

mais bonitinha um pouco, mesmo sendo anciã.

Ana Nazaré – Precisa saber de toda a trajetória do caminho de vida dela.

Identificação e interpretação

Elvira – Vamos supor que ela seja do interior, daqueles lugares muito quentes.

Nilda – Olhando daqui o chapéu está parecendo um gorro cortado, ou um boné.

Alma – O chapéu dela parece um panetone. Muito estranho!

Nilda – Eu me recordo de uma brincadeira que a gente fazia quando criança. Quem

usava óculos era chamado de quatro olhos.

Alma – A representação dos quatro olhos tem a questão de se lançar um segundo

olhar.

Nilda – Agora, olhando mais atentamente o chapéu novamente, parece que tem uma

transparência, que seria um cérebro numa labotomia.

A reação inicial do grupo à primeira pintura de Siron Franco foi de

estranhamento. Ao conhecerem mais o artista e outras obras realizadas por ele,

ocorreram mudanças nas reações das senhoras. Constatamos que o número de

falas construídas foi maior quando disponibilizamos as outras imagens e

informações. Ficaram perceptíveis, por parte das observadoras, a consciência da

presença do artista e a necessidade de interpretar o que ele pretendia expressar

com a sua obra.

Esse despertar do observador para com a presença do artista na obra é

também descrito por Rossi em seus estudos. Ela considera o leitor como um

decifrador dos signos que o artista coloca em seu trabalho. Ao estabelecer essa

capacidade do leitor de interpretar a obra com a proximidade do artista, Rossi

evidencia a seguinte frase de Parsons, “compreender o quadro é perceber quais

foram as intenções do artista”. (2006, p.48).
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Em relação aos cinco estágios de Parsons, Rossi ressalta que no 3º –

Classificativo – o leitor adquire consciência do artista e de si próprio,

A origem do significado vem do mundo do observador, mas há também o
mundo daquele que envia, isto é, do artista. Quando interpretamos
tentamos perceber qual seria o significado para o artista, mas fazemos pela
nossa ótica, referente ao nosso mundo. Há dois mundos que de certa forma
têm de se encontrar. Quando o leitor cria uma conexão entre estes dois
mundos, ele cria um significado. Um significado existe quando o objeto toca
o mundo do leitor. Mas fazer com que haja um contato com o mundo do
artista é uma forma de fazê-lo relevante. (2006, p. 55).

Esse pensamento chama a atenção para outra característica humana, como

observadores de obras de arte: a de gostar daquilo que entendemos. A aproximação

da obra, a história da arte e do artista capacitam o olhar. Outro olhar que, pela sua

importância, foi captado também pelas integrantes do grupo, ao observarem os

quatro olhos da Anciã.

Na seqüência outras pinturas de Siron. A oportunidade de conhecê-las foi

uma experiência relevante para o grupo.

Figura  16 – A Dama de Chapéu – Siron Franco, 1980.
Disponível em: <http://www.sironfranco.com>.

Composição

Ivete – Diferente, né? O chapéu parece um peixe.

Nilda – São dois olhos também!

Ivete – São dois olhos diferentes um do outro.
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Ivete – Na cabeça são três animais.

Expressão

Elvira – É bonito, a expressão dos olhos e o semblante mais calmo.

Elvira – Para mim está bem melhor, aquela outra eu não gostei não. Está bonita, eu

gostei.

Nilda – Aqui a fisionomia já está esboçando um sorriso, na outra a boca estava

travada.

Ana Nazaré – É, para mim também ainda está triste, preocupada e ansiosa.

Elvira – Eu vejo um semblante agradável.

Ana Nazaré – O olho eu achei diferente.

Nilda – O sorriso amarelo que a gente chama de “chocho”.

Identificação e interpretação

Alma – O que seria aquilo na capa, o começo é um animal.

Ana Nazaré – O chapéu não parece um peixe?

Elvira – Convida para refletirmos sobre a responsabilidade de cuidarmos das onças,

cuidarmos dos peixes, etc.

Alma – A inter-relação entre os seres humanos e os animais.

Elvira – Ainda bem que são somente dois olhos. Não temos que definir quatro!

Figura  17 – Salomé no Rio – Siron Franco, 1985.
Disponível em: <http://www.sironfranco.com>.
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Composição

Alma – Três bocas.

Nilda – Aí está bem colorido!

Expressão

Alma – Que lindo! Que lindo! Este está mais alegre, mais colorido.

Nilda – O olhar! Parece que um olho está em uma direção e o outro olha mais para

fora. Estou achando esquisito, observem, os olhos são diferentes. Parece que estão

cruzando a visão, um olho para um lado e o outro para o outro.

Alma – Ele continua com representação do rosto despojado. Ele não representa os

olhos, as orelhas, despojado mesmo.

Identificação e interpretação

Alma – São pessoas diferentes, um olho tem uma cor e o outro, outra, uma boca é

de uma cor, e a outra de outra. Como se fossem dois seres diferentes se unindo. Os

olhos são diferentes, um é grande, o outro é pequeno. Como se fossem dois seres

diferentes em um só.

Nilda – Parecem encaixados um no outro.

Alma – Eu estranho o fato dele enquadrar as bocas. Para mim seria uma boca

feminina e uma masculina.

Ivete – Parece que a pintura quer falar alguma coisa.

Nilda – Nesse contorno está um pouco a ternura de Klimt.

Nilda – É melhor ter quatro olhos de que duas bocas. Pensou quantas besteiras

seriam ditas por duas bocas falando o dia inteiro?! Os olhos pelo menos não

produzem som.

A beleza das pinturas A dama de chapéu e Salomé no rio, de Siron, foi

impactante. As senhoras exclamaram, admiradas pelas formas, cores, composição e

pensamentos possibilitados ante as obras. O conhecimento dos detalhes sobre a

vida do artista, tais como o fato de que ele vive até hoje em Goiás, alguns detalhes

sobre sua infância criativa na cidade de Goiânia, o seu engajamento com temas de

importância social, possibilitaram outro olhar sobre a pintura A anciã. As falas das

entrevistadas estavam carregadas de novos significados e abordagens. As
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considerações ganham representatividade quando as integrantes do grupo

estabelecem comparação entre o processo de aproximação vivenciado com as

obras de Gustav Klimt e as obras de Siron Franco.

Composição

Ivete – Na primeira pintura do Klimt não dá para ver o rosto da senhora, e na

segunda, A Anciã, a gente só vê o rosto da velha.

Ivete – Os dois artistas trabalham de maneira bem diferente.

Ivete – Na primeira pintura de Klimt a senhora está colocada no plano superior, e na

segunda a anciã está colocada no plano inferior.

Expressão

Elvira – Vendo o conjunto das obras melhorou a situação dessa primeira (Anciã).

Mas, aqui, com quatro olhos, e lá com duas bocas, o negócio é para pensar.

Identificação e interpretação

Nilda – Poderíamos também analisar a Salomé dele (Siron) com a do Klimt.

Envelhecimento

Elvira – Hoje mesmo eu encontrei um casal no ponto de ônibus. A senhora me

perguntou como eu estava, se eu estava folgada, não fazendo nada. Eu respondi

que infelizmente a minha agenda estava cheia. Ela perguntou o que tanto estou

fazendo. A minha resposta foi um convite: vamos lá para o SESC que você vai ver o

que te acontece. E ainda acrescentei: estou indo para lá enquanto as minhas pernas

me levam, depois vai ficar na saudade. E o marido dela deu um “cutucão” nela e

disse: eu não falo que você precisa andar todo dia! Então falei: ando das oito da

manhã até as cinco da tarde. Foi muito gozado!

Nilda – Tem muita gente que ainda tem aquele conceito de que ficou velho, tudo

acabou. A mulher tem que ficar em casa fazendo crochê e o homem junto, enchendo

a paciência dela. Tanto para o homem como para a mulher tem tantas coisas para

serem feitas. Porque na vida, quando éramos jovens e trabalhávamos e

desejávamos fazer um monte de coisas, não dava tempo. Então fazíamos o que era

prioridade e deixamos para fazer o que não conseguimos quando nos

aposentarmos.
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Alma – A gente tem outro conceito de velhice! É uma velhice bem ativa!

Ana Nazaré – Eu estava fazendo uma pesquisa para a Faculdade da Terceira Idade,

sobre a importância dos Centros de Convivência para os idosos. Grupos como o

nosso, que estamos hoje debatendo, tudo é cultura. Quantos conceitos novos

aprendemos. Se o nosso encontro de hoje não acontecesse, talvez estivéssemos

em casa assistindo TV. É importante a convivência! Eu sempre estou convidando

minhas conhecidas para participarem das atividades comigo.

Nilda – Não teríamos conhecido Picasso e Siron Franco!

Alma – A pessoa vira uma coisa! Não quer mais se arrumar, pentear o cabelo e ficar

bonitinha! Até a vaidade é mais trabalhada quando estamos em grupo.

Como descobridoras da importância de conviverem em grupos de interesses

comuns, essas mulheres estão envolvidas em atividades que lhe dão prazer, e

colocam-se como multiplicadoras desse saber junto à sociedade.

O sentimento de pertencer é muito importante nessa fase da vida. Quando

muitos idosos estão sós, e não possuem mais o papel social que exerciam antes da

aposentadoria, ou quando eram provedores de familiares, novas relações e funções

precisam ser estabelecidas. Mercadante, citando Beauvoir, ressalta a importância de

olhar o aspecto social da velhice, as dificuldades sociais que surgem nas relações

desses sujeitos, aspectos que vão além das limitações provocadas pelo

envelhecimento biológico.

A velhice, se analisada somente como sendo uma questão biológica, não
revela o seu lado social. Ela, além da sua especificidade biológica, localiza-
se em uma história e insere-se num sistema de relações sociais. Assim, as
variáveis históricas e socioculturais, particulares de cada sociedade, são as
que fundamentam e entram para a composição e explicação da variável
velhice biológica. (2005, p. 27).

Outra questão importante levantada pelo grupo foi sobre o conceito

estereotipado que ainda existe sobre o que é velhice. A imagem foi descrita por

Nilda: “Tem muita gente que ainda tem aquele conceito de que se é velho tudo

acabou. A mulher tem que ficar em casa fazendo crochê e o homem junto, enchendo

a paciência dela. Tanto para o homem, como para a mulher, existem tantas coisas

para serem feitas”. Conceito de velhice formulado pela contraposição entre o
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universo de possibilidades existentes e considerado como parte do mundo jovem,

contrária à ausência de possibilidades próprias aos velhos. Mercadante se refere a

essa realidade:

[...] indica que identidade de idoso se constrói pela contraposição à
identidade do jovem e, conseqüentemente, tem-se também a contraposição
das qualidades: atividade, produtividade, beleza, força, memória, etc, como
características típicas presentes nos jovens e as qualidades opostas e estas
últimas presentes nos idosos. (2005, p. 30).

Quando se leva em consideração o envelhecimento humano, paradigmas

ainda precisam ser quebrados. É o que fazem o SESC e outras instituições que têm

se dedicado ao segmento idoso. Tais conceitos foram discutidos pelas componentes

do grupo, atentas às questões, que apontam uma nova possibilidade de viver a

velhice. A necessidade da ousadia ao criar novos modelos de envelhecimento é

evidenciada por Tótora: “O processo de produção de sujeitos éticos e estéticos, por

meio de práticas de liberdade, pode conferir ao envelhecimento um novo estatuto”.

(2006, p.32).

A seguir as integrantes passaram para uma nova fase. Contribuições

espontâneas, e de singular importância, foram dadas, demonstrando a aproximação

com a proposta e a capacidade que tiveram de ir além, avaliando o processo do

grupo na construção coletiva.

Alma – Comparando as obras dos dois artistas, considero que acomodaram-se os

conceitos! À medida que você vai vendo mais trabalhos do pintor, vai percebendo as

várias opções que ele lhe dá. E o que parecia chocar, de repente faz parte das

características do pintor e você começa a aceitar. O Klimt, que começa com uma

pintura muito bonita, ao relacionarmos com as outras duas, as últimas ficaram

neutras para mim. Perderam aquele impacto inicial que teve “As três idades da

mulher”. E como a Elvira falou, a “Anciã” ficou melhor, de repente as outras imagens

expostas chocaram mais. Então a gente vai acomodando as idéias e a aceitação é

melhor. Você tem mais elementos, mais conhecimentos, vamos dizer assim.

Ana Nazaré – Você vai mudando o seu conceito, com o desenrolar da exibição das

pinturas. Como aconteceu com a Elvira: a primeira pintura era tão horrível no início,

agora não é mais.
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Nilda – É como um livro, você lê e depois de dois ou três anos, ao ler de novo, tem

outra visão do mesmo livro.

Alma – É aquele segundo olhar que falamos no início, com o trabalho a Anciã. Eu

acho que quando você tem um segundo olhar sobre as coisas você vai gostar mais.

O primeiro olhar você não tem muitas referências, vou gostar ou não, conheço ou

não conheço. Aí você começa a se sentir mais à vontade no segundo olhar, você vai

escolhendo o que quer ver. Alguma coisa te motivou a olhar, é uma opção mais

descontraída no caso.

Foram as considerações do grupo filtradas pela minha sensibilidade. Muitas

outras poderiam ser formuladas, outro foco poderia ser dado a este trabalho. Aqui

ficam somente algumas contribuições do olhar curioso de quem se propõe a olhar o

olhar de quem já viu muito.

Como “Maria” se vê hoje e pensa se ver amanhã?

As percepções que elas possuem sobre vivenciar o próprio processo de

envelhecimento e as expectativas que possuem de futuro foram questionamentos

levantados a partir da pergunta: “Como Maria se vê hoje e pensa se ver amanhã?” A

pergunta foi respondida obedecendo ao mesmo critério utilizado na atividade

desenvolvida no dia anterior, substituindo o nome Maria pelo próprio nome

(respostas em cima das produções artísticas das participantes). A primeira

possibilidade de resposta foi formulada verbalmente logo após o questionamento;

depois foi lançado o desafio de uma colagem sobre o assunto. E, mais tarde, com

distanciamento das experiências vivenciadas nos dois dias, durante o terceiro

encontro, em outro contexto, foi solicitado que olhassem novamente o trabalho, e

dessem um nome, explicando o motivo que as levou a intitular suas obras (nomes e

explicações embaixo das produções artísticas das participantes).
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Ivete

Ivete, hoje, gosta de dançar, de ir ao cinema e teatro. Depois que a gente

aposenta aproveita para fazer o que gosta. Eu quero continuar assim, enquanto a

saúde permitir, pretendo continuar viajando. Conhecendo sempre lugares diferentes

e pessoas diferentes.

Um passeio a Paris – Ivete, 2007.
Colagem e técnica mista sobre papel, 45 X 33 cm.

O nome do trabalho é “Um passeio a Paris”. Aqui está retratada uma Paris do

passado. O que passou! Talvez um possível retorno à cidade de Paris. O sonho de

visitar Paris novamente. Saudades, vontade de voltar!
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Elvira

Elvira, hoje, se vê bem melhor do que antes, porque com o tempo livre que

possui agora pode explorar novos conhecimentos. Inclusive como está acontecendo

hoje nesse grupo, e também aconteceu em outros encontros do SESC. Tudo isso

fez com que ela se desenvolvesse e tivesse a pretensão de continuar crescendo.

Espera não deixar tudo isso “na saudade” e chegar até o último dia realizando

conquistas.

A casa, o seu bem-estar! – Elvira, 2007.
Colagem e técnica mista sobre papel, 45 X 33 cm.

Esse trabalho se chama “A casa, o seu bem-estar!”. Retrata simples

conquistas do cotidiano, a arrumação da casa em seus pequenos detalhes, como

decoração feita com flores. Toda essa tranqüilidade alcançada na realização de uma

vida está refletida na água de um lago, de uma represa, ou de qualquer outra coisa

assim. As conquistas de uma vida refletidas ao redor!



108

Ana Nazaré

Ana também gosta de passear, viajar, dançar e cursar a Faculdade da

Terceira Idade. Eu, Ana, estou melhor, a minha vida hoje está bem melhor do que já

foi anteriormente. Eu quero, enquanto puder, levar a vida sempre para frente.

Fazendo tudo que gosto!

A mulher em diversos momentos da vida – Ana Nazaré, 2007.
Colagem e técnica mista sobre papel, 45 X 33 cm.

Intitulei esse trabalho de “A mulher em diversos momentos da vida”, eu me vi

aqui, na minha casa, em uma montanha. Estou também aqui junto aos meus netos.

Essa outra imagem retrata os meus momentos de divertimento nos bailes. Aqui,

estou me exercitando fisicamente. Então, pensei assim, essa mulher sou eu, nos

meus momentos felizes.
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Nilda

Eu, Nilda, fiz praticamente tudo que me propus a realizar na vida. E também

com a vivência fui adquirindo mais sabedoria, mais paciência para resolver as

coisas. Sempre gostei de viajar e de dançar também. E sempre que tiver

oportunidade, daqui para frente, viajarei e farei coisas que, quando eu trabalhava,

não podia realizar pela falta de tempo.

Liberdade do encontro – Nilda, 2007.
Colagem e técnica mista sobre papel, 45 X 33 cm.

Chamo esse trabalho de “Liberdade do encontro”. Fui juntando coisas

relacionadas à arte, porque a arte ajuda a pessoa a caminhar e ao mesmo tempo a

se encontrar. Inclusive colei um Oscar (troféu) aqui, porque quando você se

encontra, você recebe o Oscar da felicidade. Eu me vejo nessa busca, procurando

me encontrar por meio da arte. A vida é essa busca incansável de nós mesmos,

procurando conhecer a nossa essência. Com o passar do tempo, vamos cada vez

mais refletindo sobre as questões existenciais.
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Alma

Alma. Como é que Alma se vê hoje? Bem, vou refletir sobre minha trajetória.

As tarefas obrigatórias de uma vida já cumpri, já entreguei. Então, hoje, procuro

preencher seletivamente os vazios que ficaram. Tento viver bem, sem muita pressa.

Procuro observar mais as coisas, me dar tempo na realização de tudo aquilo que

tenho vontade. Amanhã, quero fazer um pouco mais do que hoje, sem dúvida!

Quero ser feliz e saudável, para continuar essa jornada que eu me proponho.

Aprendendo um pouco mais.

Mudanças de Maria – Alma, 2007.
Colagem e técnica mista sobre papel, 45 X 33 cm.

Intitulei esse trabalho de “Mudanças de Maria”. O meu segundo nome é

Maria. Todo o meu crescimento intelectual foi alcançado por meio de muita

determinação. Eu venho da Cidade de São Paulo com uma formação extremamente

religiosa, batalhei muito para fazer uma mudança total na minha maneira de ser.

Como já contei anteriormente, era considerada uma pessoa burra, que tinha
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dificuldade em tudo. Era um caso à parte! E o meu lado intelectual conseguiu se dar

bem na cidade, pois sou uma pessoa extremamente urbana, não sei ficar sem

inclusão durante muito tempo. Existe o meu outro lado, que gosta muito da paz e do

sossego, isso no máximo durante um final de semana, mais que isso, eu estouro! Eu

me vejo como uma pessoa a ser descoberta. Essa imagem com esses quadradinhos

no final (imagem abstrata) não diz nada, é indefinida, para representar justamente

esse lado que precisa ser descoberto. Eu me vejo assim, nessa eterna descoberta

de mim mesma.

O grupo fazendo trabalho final.
Ana Nazaré de costas e à sua frente, da direita para a esquerda, Alma e Elvira.

As experiências estéticas vividas e construídas pelo grupo aconteceram com

o empenho e envolvimento de todas as participantes. A maturidade da equipe fica

em evidência quando demonstram a importância das diferenças existentes nos dois

resultados alcançados pelo grupo, com a exposição das obras dos dois artistas e

nos momentos de produção artística. As brincadeiras estavam presentes.

Ludicamente todas produziram a contento, dando contribuições à realização do todo.

A experiência reforça o que Martins descreve ao abordar em seu livro, A língua do

mundo, o aspecto lúdico que a linguagem da arte possibilita,
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Na linguagem da arte há criação, construção, invenção. O ser humano,
através dela, forma, transforma a matéria oferecida pelo mundo da natureza
e da cultura em algo significativo. Atribui significados a sons, gestos, cores,
com uma intenção, num exercício que mais parece um jogo de armar, um
quebra-cabeça no qual se busca a forma justa. Vários caminhos são
percorridos, várias soluções são experimentadas, num processo de ir e vir,
um fazer/construir lúdico–estético que, embora comparado a um jogo, tem a
diferença de que esse jogo e suas regras são inventadas enquanto se joga
e por quem joga. (1998, p. 54).

Dando continuidade à avaliação do grupo, abriu-se espaço para que as

senhoras fizessem considerações, observações e, enfim, contribuições gerais e

finais. Seguem as observações e comentários na seqüência:

Nilda – Trabalhar em grupo sempre enriquece devido as várias experiências,

diversas vivências que ampliam o conhecimento e o aprofundam. Você não fica só

com os seus conceitos e pré-conceitos. Você descobre outras maneiras de ver.

Elvira – Ajuda muito sim. No meu caso, por exemplo, não achei que a Anciã estaria

na posição que ficou quando voltamos. Gostei, esclarece mesmo, deixou mais claro.

Eu a vi olhando assim muito obscura, na volta já não, a senti mais clara, não sei se

foi pelos comentários. Talvez com mais olhos a gente enxerga melhor. Gostei muito!

Gosto de trabalhar em grupo! Muito bom!

Alma – Eu achei muito bom! Muitas coisas que, quando olhamos rapidamente não

observamos, e sempre alguém chama atenção. Começamos a ver detalhes que, às

vezes, em outra situação, não teríamos tempo para vê-los. Eu achei muito

interessante, elas me chamarem a atenção para detalhes, como as cores, para

formas que não tinha visto. E você se encoraja até a fazer algumas brincadeiras,

algumas propostas que você não faria normalmente numa sala de aula de arte,

como chamar o chapéu de panetone. Descontrai, você vai jogando com a

brincadeira e o aprendizado. Parabéns, nota dez!

Ana Nazaré – Eu também gosto de trabalhar em grupo. Nessa vivência de hoje

aconteceu algumas vezes de alguém me chamar a atenção para detalhes que se eu

estivesse sozinha não prestaria. É enriquecedor trabalhar em grupo.

Ivete – Gostei muito de trabalhar em grupo. Como ela disse, a gente presta mais

atenção nos detalhes. Espero conhecer novas propostas assim.
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A terceira e última reunião do grupo foi realizada em minha casa. O encontro

foi o primeiro retorno do trabalho para as participantes. A proposta era que juntas

olhássemos as fotos e algumas partes das filmagens dos encontros anteriores.

O novo encontro possibilitou ao grupo viver situação distinta (mais

descontraídas, sem a filmagem) em outro contexto social e geográfico (num lugar

diferente e neutro). Permitiu às participantes maior descontração, possibilitando novo

olhar sobre o que foi desenvolvido. Com distanciamento das experiências anteriores,

durante esse encontro elas deram título às obras e fizeram novas observações sobre

as mesmas.

omo não relatar a história de Dona Maria? A oportunidade de ouvir

Siron amplia e enriquece a visão do grupo sobre a pintura. Depois,

durante o terceiro encontro contei o que o artista falou sobre o seu

trabalho. As senhoras esboçaram a sensação de que passaram a ter uma dimensão

maior da obra. Ficou também perceptível o porquê de alguns componentes da

equipe sentirem um estranhamento tão forte logo no primeiro contato com a obra.

Elas percebiam a história de Dona Maria expressa naquela pintura. A força dessa

pintura impactante tem sido inspiradora para outras gerações. Julgo importante o

depoimento de uma jovem, durante visita à exposição no SESC Interlagos (cidade

de São Paulo), onde essa pintura foi exposta. O artigo da Revista E (SESC.DR.SP)

faz as seguintes considerações:

Outro trabalho que tem chamado a atenção dos visitantes é o misterioso
Anciã, de Siron Franco. Os quatro olhos no rosto da mulher reproduzida
pelo artista causam impactos e convidam à reflexão. “As pessoas não
valorizam muito os idosos”, afirma a analista financeira Gabriela Andrade
Sousa Silva. “É bom retratar também a velhice, todo mundo vai ficar velho.
Ela tem uma expressão diferente nos olhos, na boca, no cabelo. É arte
realmente, pois causa impacto. Vejo nela como eu vou ficar no futuro. Não é
aquela velha quietinha e acomodada, mas cheia de energia. Talvez ela
tenha quatro olhos porque esteja vendo muito mais do que a gente. E essa
tela na frente dos olhos dela pode estar aí porque algumas coisas que ela
vê não ficam tão nítidas.” (2006, p. 28).

O depoimento pessoal do artista, assim como as demais observações feitas

pelas integrantes do grupo e pela entrevista da jovem confirmam a força e o impacto

da obra, suscitando reflexões sobre as questões ligadas à maturidade. A dificuldade

que temos perante esses pensamentos é também captada por Siron em sua obra, e

C
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na sua fala quando questiona: por que olhar uma velha? Por que não olhar? Como

artista sensível, percebe e provoca reflexões sobre a dificuldade que temos em olhar

a velhice; ou, o que é mais difícil ainda, olhar o nosso próprio envelhecimento.

Beauvoir assinala a dificuldade em nos percebermos velhos, ressaltando que o

referencial de velhice vem do olhar do outro.

Em mim, é o outro que é idoso, isto é, aquele que sou para os outros: e
esse outro sou eu. Geralmente, nosso ser para outrem é múltiplo como o
próprio outrem. Qualquer palavra dita sobre nós pode ser recusada, em
nome de um juízo diferente. (1990, p. 348).



115

QUARTA MEDIAÇÃO

A PESSOA IDOSA E SUAS CARACTERÍSTICAS
COMO FRUIDORA DE ARTE

Para ver muito,
há que aprender a perder-se de vista...

Nietzsche (Assim falava Zaratrustra)
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o iniciar a pesquisa, considero que a pessoa idosa é um ser

cultural, que desenvolveu a vida com momentos de vitória e

derrota, adaptando sentimentos e questionando valores,

estabelecendo esse processo em uma construção que deu sentido e razão à sua

história. Organizou a vida tecendo uma teia de significados, procurando

compreender a existência. Geertz, ao citar Max Weber, enfatiza:

[...] 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. É justamente uma
explicação que eu procuro, ao construir expressões sociais enigmáticas na
superfície. (1989, p. 04).

A pessoa idosa encontra-se com o mesmo desafio. Como se a vida lhe desse

um grande presente, a possibilidade de reconstruir tudo, podendo agora fazer o que

antes não foi possível. Esse sentimento de domínio sobre as suas escolhas, o que

quer ou não fazer, assim como o sentimento de já ter cumprido sua obrigação com a

sociedade, são sempre descritos como grande e agradável conquista.

Para o idoso, recriar a vida pode ser uma ação propositora de novas

conquistas, que possibilita ao indivíduo um envelhecimento comprometido com a

realidade social. Em seus estudos sobre Ética da vida e envelhecimento, Tótora

evidencia essa reflexão ao ressaltar que “a velhice, neste sentido, deixa de ser uma

fase cronológica e passa a constituir-se em atitude para fazer a vida recriar-se a

cada momento como se fora o derradeiro dia”. (2006, p. 45).

As novas possibilidades oferecidas pelo mundo contemporâneo e a

necessidade de adaptação à realidade despertam esses sujeitos com o desafio de

propor novas maneiras de envelhecer. Apresentam-se como cidadãos atuantes na

sociedade, trazendo contribuições carregadas de experiências. Presentes no

mundo, aprendendo, usufruindo o potencial de agir. Tótora considera que

“envelhecer é um processo concreto, que pode nos trazer alegria ao estarmos de

posse de nosso poder de agir”. (2006, p. 44).

 A
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Sentimentos estimuladores, mas ao mesmo tempo assustadores, pois nesse

período existem perdas significativas. Com a chegada da aposentadoria, o padrão

social é alterado, e também nessa fase da vida é comum alguns dos entes queridos

terem partido, deixando espaço enorme a ser preenchido. Para melhor entender a

cultura como mecanismo de controle de ações e percepções que dá significado à

existência humana, Geertz considera:

[...] a cultura é melhor vista não como complexos de padrões concretos de
comportamento – costumes, usos, tradições, feixes de hábitos –, como tem
sido o caso até agora, mas como um conjunto de mecanismos de controle –
planos, receitas, regras, instruções (o que os engenheiros de computação
chamam “programa”) – para governar o comportamento. (1989, p.32).

Com a nova possibilidade de viver a vida, muitos sujeitos mudam

completamente a postura existencial. Adotam outros mecanismos de controle

comportamentais. Deixam de lado antigos conceitos e pré-conceitos. Colocam-se

diante do mundo assumindo novos significados às suas construções, contribuindo

para melhorar a qualidade de sua vida. Como exemplo de pessoa que tem essa

postura existencial, citamos Alma, integrante desta pesquisa. Já no início, quando

solicitado ao grupo que todas se apresentassem, Alma foi firme e consciente ao se

definir como um ser em mutação, que deseja sempre andar e não estagnar. Durante

todo o trabalho, a sua atuação sempre foi direcionada para o encontro de novos

caminhos, mais desafiadores, mais inusitados nas construções individuais. Ao

mesmo tempo, ao interagir com o grupo, suas reflexões e análise ampliavam as

discussões.

Em contraponto, existem pessoas que diante dos mesmos desafios têm

postura negativa e alienada. Consideram-se desprovidas da vontade de viver, vêem-

se sobreviventes, não se sentem capazes de dar novos significados à existências. E,

ainda mais preocupante, muitas vezes entregam o controle de sua vida a terceiros,

numa postura derrotista. Durante muito tempo, esse modelo de envelhecimento foi

dominante na sociedade e, infelizmente até hoje, quando falamos em velhice, é o

exemplo mais corrente na humanidade. É a primeira imagem de envelhecimento que

formamos quando nos deparamos com o desafio de definir o que é ser velho:

imagens carregadas de conceitos decadentes e estereotipados. Mercadante ressalta
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a necessidade da desconstrução do conceito genérico de velhice, e aponta a

importância de existirem várias possibilidades de envelhecimento:

A noção de identidade como uma idéia simples generaliza, ou seja, cria um
modelo genérico de velho. A proposta de uma análise que leve em conta a
complexidade implica a desconstrução da velhice genérica, apontando
vários jeitos de envelhecer, portanto, produzindo uma contra-generalização.
(2005, p. 34).

Hoje, os profissionais atuantes junto ao segmento idoso estão envolvidos com

ações que contribuem para uma visão positiva da existência humana. Sujeitos estão

abertos a possibilidades oferecidas pela vida, estimulados pelo desafio de construir

mecanismos de controles comportamentais. A nova possibilidade de envelhecer é

descrita por Tótora ao considerar que “abrir-se à vida é dispor-se a enfrentar todas

as adversidades, com a alegria dos que fazem dessa aliança um aumento da

potência de agir, inventando novas formas de existência”. (2006, p. 28).

São modelos de envelhecimento viáveis, com os quais estamos envolvidos,

acreditando e agindo para a propagação de novos referenciais de velhice.

Contribuímos para a formação de indivíduos autônomos e capazes de escolhas. Ao

focalizar essa capacidade que o homem tem, Geertz considera:

Tornar-se humano é tornar-se individual, e nós nos tornamos individuais sob
a direção dos padrões culturais, sistemas de significados criados
historicamente em termos dos quais damos forma, ordem, objetivo e direção
às nossas vidas. (1989, p. 37).

A cultura e sua diversidade de articulações perante essa fase do

envelhecimento, como Geertz a descreve, são mecanismos de controle dessas

ações e comportamentos sociais e a sua importância na reestruturação de vida

desses idosos. Novas possibilidades de envelhecimento sadio são necessárias na

busca da construção da cidadania desses sujeitos. Tótora ressalta:

Situar o envelhecimento na perspectiva da vida exige uma nova atitude,
diferente daquela que pretende eternizar os valores atribuídos em um dado
período do vivente; mais que isso, implica uma ruptura com a servidão aos
valores vigentes. (2006, p. 29).

Sempre foi uma missão difícil para o homem conhecer o seu ser individual e

intimo. A arte, sempre esteve presente na humanidade e torna possível o contato

subjetivo com a essência humana. Possibilita novas articulações de saberes
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necessários à sobrevivência, facilitando o encontro do homem consigo mesmo e

com a vida.

A arte proporciona acesso às emoções e às representações dos nossos

sentimentos mais íntimos e secretos. Os símbolos artísticos servem como

referenciais que possibilitam o contato com o nosso potencial sensível e modo único

de olhar a vida. Ao considerar o que esses registros visuais representam como

facilitadores dentro desse processo de decisões e também de escolhas, Geertz

assinala:

Para tomar nossas decisões, precisamos saber como nos sentimos a
respeito das coisas; para saber como nos sentimos a respeito das coisas
precisamos de imagens públicas de sentimentos que apenas o ritual, o mito
e a arte podem fornecer. (1989, p. 59).

Essa é a razão por ter escolhido a arte como estimuladora do auto-

conhecimento, tão importante nessa fase da vida, dentre os diferentes

fornecedores de imagens públicas oferecidos. O seu potencial simbólico,

expressivo e articulador da essência humana é sentido por Geertz:

Olhar as dimensões simbólicas da ação social – arte, religião, ideologia,
ciência, lei, moralidade, senso comum – não é afastar-se dos dilemas
existenciais da vida em favor de algum domínio empírico da forma não-
emocionalizadas; é mergulhar no meio dela. (1989, p. 21).

A arte possibilita contato com nosso interior e dilemas sociais aos quais

estamos sujeitos. Refletimos a velhice como o período em que os indivíduos

possuem nova situação social, novos sentimentos, com alterações em seus corpos,

ocasionadas pelo passar dos anos. Finalmente, têm muito tempo para ser

preenchido cotidianamente. O que a arte pode significar na vida desses sujeitos?

Qual o papel facilitador que ela tem no processo de construção individual e social?

Qual a sua contribuição ao fornecer signos artísticos?

As representações plásticas disponibilizam um universo de significados. São

pontes que viabilizam ao homem acesso a múltiplos significados e interpretações,

por meio de diferentes articulações. Manguel considera que a aproximação com as

imagens amplia a percepção humana,
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Com o correr do tempo, podemos ver mais ou menos coisas em uma
imagem, sondar mais fundo e descobrir mais detalhes, associar e combinar
outras imagens, emprestar-lhe palavras para contar o que vemos mas, em
si mesma, uma imagem existe no espaço que ocupa, independentemente
do tempo que reservamos para contemplá-la. (2001, p. 25).

As imagens estão presentes na realidade do homem contemporâneo,

atuantes também na vida dos indivíduos que envelhecem, e denotam dificuldades

em organizar a quantidade e velocidade de informações e exposição às novas

representações visuais. A percepção dessa dificuldade faz parte da consciência dos

idosos, que procuram aprimorar conhecimentos abrindo-se para aprender novas

tecnologias, buscando aumentar a duração de sua autonomia. No desenvolvimento

desse estudo, o grupo é sensibilizado para o fato com as reflexões de Elvira, ao

dizer que a idade traz muito conhecimento, mas, apesar disso, é necessário abrir–se

para o que vem de novo. Transpondo barreira e dificuldade para acompanhar a

evolução das coisas, que estão acontecendo muito depressa.

A importância da imagem na sociedade contemporânea é ressaltada pelo

estímulo cotidiano ao apelo visual. Rossi considera que vivemos na chamada

“civilização de imagem”, enfatizando a força da imagem e sua presença constante

em nossas vidas. Ela considera, assim como Manguel, que a imagem tem o poder

de se impor, seduzindo-nos com a sua presença.

Estamos todos sujeitos à leitura desses símbolos. Somos afetados por

valores, idéias e comportamentos. Ao refletirmos sobre eles, muitas vezes, não os

aprovamos. Meira considera como é importante a apreciação significativa da arte na

formação crítica dos indivíduos.

Sendo assim, as imagens visuais, nas artes, correspondem a formas de
questionamento, constituem uma espécie de pergunta ao que é
imperscrutável, ao que se esconde no fundo das aparências, ao que não se
pode olhar diretamente, por formas de visualização e figuração comuns.
(2006, p. 123).

Ressalta a necessidade de todos terem a oportunidade de interpretar os

símbolos da arte, ao considerar que a dimensão estética é construtiva do potencial

humano. Ela apresenta a imagem como um questionamento perante a vida. É

preciso ter acesso aos símbolos artísticos produzidos pelo homem no decorrer da

sua existência no mundo. Imagens que contribuem para diversificadas construções
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na busca da compreensão de nós mesmos, sendo necessárias à nossa

sobrevivência. O contato com imagens públicas proporciona crescimento pessoal e

cognitivo.

A possibilidade do desenvolvimento cognitivo está presente em todas as

etapas da vida. Com o amadurecimento, a arte se faz também necessária para

propiciar crescimento a esses sujeitos. A arte e suas diversas formas de expressões

trazem beleza e encantamento ao mundo! Contribuem sensivelmente dando

sentidos à existência. Criamos uma poética pessoal, que Mirian descreve: “Entre

essas formas, são os signos artísticos que permitem ao homem construir sua poética

pessoal, seu modo singular de tornar visível seu olhar sobre o mundo”. (1998, p. 54).

O que mais pode ser considerado sobre a presença da arte na vida dos

idosos, o que ela acrescenta, contribuindo para o crescimento pessoal e inclusão

social desses cidadãos? Os diferentes aspectos da convivência social possibilitam a

aproximação entre as pessoas e o contato com outros saberes e pensares – um

universo infinito de possibilidades de existir, expressar e olhar a vida, a possibilidade

de aprendermos uns com os outros, aprofundando os nossos conhecimentos. Geertz

ressalta essa diversidade:

Alimentar a idéia de que a diversidade de costumes no tempo e no espaço
não é simplesmente uma questão de indumentária ou aparência, de
cenários e máscaras de comediantes, é também alimentar a idéia de que a
humanidade é tão variada em sua essência como em sua expressão.
[...] É na compreensão dessa variedade – seu alcance, sua natureza, sua
base e suas implicações – que chegamos a construir um conceito da
natureza humana que contenha ao mesmo tempo substância e verdade,
mais do que uma sombra estatística e menos do que o sonho de um
primitivista. (1989, p. 27, 37).

Conhecimentos podem ser construídos e ampliados na convivência com o

outro, pelo incentivo de trabalhos em grupos que favoreçam a construção de

saberes coletivos. Os idosos aprendem com a riqueza da diversidade humana. O

depoimento de um membro do grupo pesquisado evidencia a importância da

sociabilização ao falar: “Nilda acredita que a idade traz experiência, numa ação

construtiva todos devem procurar adquirir mais conhecimentos. Ficar só dentro de

casa, alienada das coisas, não é bom, é importante sair e procurar coisas novas e

estar sempre atuando”.
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O contato com a arte, para grupos de idosos, é extremamente estimulante e

apropriado, porque favorece inúmeras possibilidades de encontros nas construções

culturais coletivas, contribuindo, também, para a inclusão social. A voz é ouvida;

cada idoso tem a oportunidade de se expressar livremente. Ser ouvido é fonte de

estímulo e de crescimento pessoal. Refletindo sobre as ações culturais construtivas

na velhice, Tótora considera:

Nada se tem a descobrir, liberar ou restaurar de si mesmo, e sim produzir,
criar, inventar em relação à cultura e às formas sociais existentes. Dessa
maneira, é possível situar o valor positivo da velhice, pois se atinge a
plenitude de uma relação acabada consigo. (2006, p. 35).

A importância da oportunidade proporcionada no encontro entre essas

pessoas com o desenvolvimento de novos e estimulantes relacionamentos está em

retirar o cidadão de um estado de solidão e isolamento, possibilitando sensações de

aconchego, pertencimento e prazer. Tal realidade é descrita e evidenciada nessa

pesquisa, ao constatar a postura construtiva das participantes como descobridoras

da importância de conviverem em grupos de interesses comuns, fato que lhes dá

satisfação, colocando-as como multiplicadoras desse saber junto à sociedade.

A possibilidade de conviver com o semelhante é extremamente importante

nessa fase da vida. É estimulo na busca do crescimento pessoal, pois ressalta a

capacidade de produzir, realçando a contribuição do indivíduo para a comunidade. A

grandeza do potencial humano ante as diversidades e limitações da vida. Do

encantamento de aprender coisas novas, considerando o ritmo e o tempo individual,

surge a necessidade de compreender a imensidão do que é existir. Geertz nos fala:

Mas é de uma importância teórica fundamental enfatizar o quanto e quantas
coisas o homem ainda tem que aprender. Já se demonstrou, muitas vezes,
que o homem, sendo, como é, “fetalizado”, “domesticado” e geralmente
irresoluto, seria um animal fisicamente inviável se independente da cultura.
(1989, p. 58).

Enquanto existir o fôlego da vida, haverá a possibilidade de o ser humano

aprender. Que estímulo maior podemos ter ante a vida, se não o simples fato de

estarmos vivos e darmos sentido à existência?
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ANEXO A

ROTEIRO NORTEADOR DOS ENCONTROS

DIA 21 DE MAIO

Acolhimento

• O grupo será recebido em um círculo de cadeiras, espalhadas de forma

aleatória ao centro, oito reproduções de pinturas de diferentes épocas e

estilos;

• Os presentes serão motivados a escolher uma gravura com a qual se

identifique e depois  falar o porquê da escolha;

• Todos responderão à pergunta: Quem é a Maria? (a pergunta é respondida

com o nome de cada participante).

Provocação e Produção Artística

• Exposição dos auto-retratos de Picasso;

• Desafio para cada um a fazer o seu auto-retrato com materiais diversificados;

• Síntese da experiência estética vivida: um cheiro que melhor defina ou

traduza a experiência.

DIA 22 DE MAIO

Acolhimento

• Faixa de Moebius – Trabalho Caminhando, de Lígia Clark.

Sensibilização com imagens

• Exposição dos trabalhos de Siron Franco e Gustav Klimt;
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• Como Maria se vê hoje e pensa se ver amanhã?;

(o nome Maria é substituído pelo nome de cada participante);

• Síntese da experiência estética vivida: uma cor e uma imagem que melhor

defina ou traduza a experiência vivida.

DIA 11 DE JULHO

• Auto-retrato

Nomear o trabalho artístico realizado. Com distanciamento da experiência

vivida, criar nova oportunidade de reflexão. Lançar outro olhar sobre a sua

produção individual.

• Colagem

Nomear o trabalho artístico realizado. Com distanciamento da experiência

vivida, criar nova oportunidade de reflexão. Lançar um outro olhar sobre a sua

produção individual.
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ANEXO B

LEVANTAMENTO DE DADOS DOS PARTICIPANTES:

Individualidades

1. Quem são meus pais? (nome)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Quem sou eu? (nome)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Nasci em:

........................................................................................................................................

4. Trilhei o caminho que queria? (profissão e outros)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. Com o passar dos anos, entre os muitos prazeres vividos, destaca-se

............................................................................, que é um hobby que dá cor aos

bons momentos.

6. Nos caminhos traçados pela vida, encontros e relações são construídas entre

pessoas que se tocam, tornando a vida especial. Encontrei

....................................................................... e construímos um relacionamento

de ...................................................................................................... e encontrei

................................................................................................ e construímos um

relacionamento de ....................................................................................................
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7. O sentimento de pertencimento é importante para todos. Pertencemos a grupos

que nos acolhem. Entre outros grupos de relacionamento participo do SESC-SP

desde........................................................................................................................

8. A arte tem para mim o sabor de.....................................................................,

procuro ter contato com................................................................., entre  outras

formas de expressão artística, no mínimo .........................................ao ano.
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ANEXO C

CONSENTIMENTO LIVRE

Prezada Sra.

Solicito sua autorização para veiculação de imagem e som de voz como

integrante da pesquisa “O olhar de quem já viu muito. O idoso como fruidor nas

mediações culturais em artes plásticas” que está sendo realizada no Programa de

Estudos Pós-Graduados em Gerontologia, da Pontifícia Universidade Católica de

São Paulo PUC-SP. Esta pesquisa tem como objetivo verificar características dos

idosos como fruidores de arte.

A utilização de nome, registro iconográfico, depoimento pessoal e produção

artística dos integrantes do grupo faz parte da proposta utilizada pela pesquisadora

na elaboração da dissertação, assim como os demais materiais coletados, gerando

novas possibilidades de apresentação do trabalho, enriquecendo e facilitando a

divulgação dos resultados alcançados, sob quaisquer meio de comunicação.

Sua participação será absolutamente voluntária e, caso não queira

participar, em nenhum momento o seu tratamento nessa instituição será

prejudicado, podendo desistir de participar do estudo e solicitar a suspensão do

seu consentimento mesmo após ter sido realizada a entrevista.

Agradeço-lhe a atenção e deixo o meu telefone para contato.

_________________________________             ___________________________

Denise Ardo Moreira                                         Nome

Pesquisadora – Tel.: (12)3922-2612                         RG

São José dos Campos 18/05/2007.
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